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 هوبأ رصاع دقو أ ( ه 38ه تا) )١( يلصوملا

 باتك مث + هتربسو هرابخأ هنع لقنف : ديشرلا نمز انرعاش يلصوملا مههاربا

 بانك هولني ٠ ( ه 740 تا () راكب نب ريبزلل ( ةمره نبا رابخا )

 ةمره نبا رابخا ) باتكو 0 ( ؟٠٠ت) ل( هرَعش

 5٠١ تسرهفلا (1)

 159/ تسرهفلا ()

 83/5 ءابدالا مجعمو 7١5 تسرهفلا (5

000 



 نادروي (ه١14 ت) ايلعثو (ه 506 تاز ظحاجلا دمت : امههريغو

 (ه 7١9 ت) ةديبع يبأك نورخآ د

 111/16 ءابدالا مجعمو 75١ تسرهفلا (1)

 وسبب مورع راك م اال هسا اللا ع



 رثكي ( ه 555 ت ا) يومحلا توقاي

 امجي امم ء دئاصقلا نم



 يف ( هاا تا يل تك امأ
 ريخت كوبسملا بهذلا

 عبارلاو ثلاثلا نر

 (هه90 ت) ىزوجلا نبا وهو ع

 انرعاشل مجرتي يذلا مسقلا نآلا ىت

 دهاوشلا حرش يف (ه 41١ ت)ا

 ةيزمحلا هتديصق نم ةعطقو هتدالول ةديدج ةنسب





 . شيرق لصأ رهفو ؛ رهف نب ثراحلا نب سيق نب يدع نبا
 نب سيق ةبسن + ةبسفلا هذه

 )١( لوقي ديدر

 (م) ةببتق نبا امأ « كلذب اومف ( جيلخ اهدحاوو ) جلخ ىلع ةنيدملاب

 نم مهنا لاقيو « نالبع سيق نم جلخلاو : جلخلا نم وه ٠ هلوقب درفنيف
 امل هريغ دنع رركتت اهارن ال ناليع سيق ىلا رعاشلا ةبسنو ؛ ١ شيرق

 مدا/4 يناغألا (0)

 دم ءارعشلاو رعشلا 5

 8: رحسلا ةمسن (4)

 ميل 4 يناغألا (ه)
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 ٠ جلخلا يف يعد ةمره « ءايعدأ

 يأ ببسلا بسنلا يف ةوعدلا هذه

 ةمرغ همعا

 هتدالو

 + (4) يدادغبلاو () يطويسلا نا همه 14٠ ةنس روصنملا رفعج ين

 ه )1١( ةنس يه : هتدالول ةديدج ةنس ناركذي « نارخأتم امهو

 نالدلا اهقّشوت ال ةفيعض يناغألا ةبا

 | مع ( يلع نب دواد ) ةرضحب (ه) احلق تايبأ ريغ هتيفاق تيبلا اذه

 رعاشلا نأ ينعي اذهو . ه 177 ةنس آيلاو اهءاج اهيح ةنيدملاب ةثيورلا

 4 يناغألا () اذ

 + "و1/4 يناغألا (5)

 541 ينغملا دهاوش حرش ()

 70/1 ةنازخلا (4)

 . ناوبدلا نم اهدعب امو (84) ةعطقلا رظناو : 4 اغألا (ه)

 1م-_



 774/11 يناغالا ()

 775/1 يناغالا 6



 مم1/11 يناغالا )

 21 بلعث سلاجم (5)



 ناكو .« هناك: هريغ
 نأ اهمظ هنحنم

 )١( ءارعشلا تاقبط ١

 16/5 يتاغالا (9)



 هلعقي الف كلذ ىنأيف هدنع

 مو4/ 4 يناغالا )

 - لم 0/5 يناغالا م

3000-5 



 لاجر نم مهريغو نيب

 هللا دبع نب هيب

 فصو دقو . (؟) يناهفصالا جرفلا وبأ
 رعاش سراف داوج » هنأب (هللا دبع ) جرفلا وبأ

 () ٠ ٠ . . ةقدنزلاب ىري نمو ءوسلا ةناطبب ًارهظتسم ءالاتيق : بهذملا ءيدر
 « ناسارخخ ىلع ضباقلا + يناسارخلا ملسم ابأ نكلو ه ةيمأ ينب ىلع جرخ

 « ةئيدملا ىلا ءاج انيح (4) ما

 ىلع - ةديصقلا هذهو ء م نب نا
 هئابآ رثآم اهيف ددعي خبدملا ةصلاخ يهف «

 هحدم وه : ةفالخلا مهلين دعب ؛ نييسابعلاب

75-11 

 5307 + 598/19 يناغالاو + 151 نييبل 02

 اقم (

 ناويدلا نم (ه8) ةعطقلا رظنا (4)

 1م



 أ اهيف حدمب دئاصق

 مأ ءودبي .امك: اهدشنأ دئاصقلا هذهو

 * لس ةئيدملا يل اضيإ هحدم دقو

 (4) هتديصق هدشنأف اةجاح

 لياختملا ابصلاشانع هبوث ىرس

 مأ كيلا

 )١( يناغالا 40/4

 )0( عطقلا رظنا )  ) 7١1173109 + 65ناوبدلا نم

 نا ويدلا نم ( 181 ) ةعطقلا جيرخت رظنا م

 )( يناغالا 1١9/5



 انيللا . ةمداق- كوبا .ناكو ؟انج تناك نبلاغ اندجو
 خي هل زمأ دق اذه. عمو

 دادغب يف روصنملا ةقياخلاب .هءاقل :لعجيف (1) يدادغبلا بيطخلا امأ
 دفو ثيح هاه 140 ةنسا

 + اهسفن ةديصقلا هدشنأف ةنيدملا

 ين هركلا اذه نع ةرم ربع دقلو
 «هلتقي تمنهالا. هتيأر ام معاي

 ) )1١دادغب خيرات 118/5

 .ما/0/ نييبتلاو نايبلا (1)

 141 باسنالا لعب سانيالا ()
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 مهيلاوم وأ ةيمأ ينب ىلا هل بستناف ٠ دجسملا

 اندجو ) ناهلس نب دحاولا دبع حدمب اهيف لوقي ينلا ةيئاحلا هتديصق كدشن

 برضاو دجسملا نم هجرخاف اهكدشنأ اذاف ( احانج تناك ابلاغ

 أ ااهلاق هنأ ”ركنيف ةيثافللا هتديصق

 هللا دبع نب يزسلا ) ةرتفلا هذه يف مهحدمب :صتخا نيذلا“ةالؤلا نمو

 يسابعلا يداهنلل /ةفيطخ“ ناك )5(  :( بلطملا دبع نب سابعلا نب ثراحلا نب

 148 ةنس اهنعلزعو عه #14 ةنس ةكمل ايلاو راص مث « ناسارخ يف

 يف هيلعب ددرتو هحدم ةمره نب اكأ دقو . ةماهلا ىلع يلاو نيتعو

 دئاصق عيرأ هحئادم..نم جرفلا وبا. ر ئاصق عبرأ هحئادم..نم .جرفلا وبا. ركذ دقب

 . (هلكك 2 198) يدهملا دمحم هنبا ةفالخلا

 فلتخ رعشلا نكلو

 ؛دلا نم (78 4/4 عطقلا رظناو ء ه0 -81/4 يناغالا (؟)

530006 



 مور ء(ه 198 7١

 : 'تيبلا اذه ديشرلا دشنب
 داوعأقوف اليده وعدت ءاقرو ةقوطم قاس ىلع تّنغت

 تيبلا اذه ىوس هحدم يف

 جرفلا وبأ امأ 0600 روصنملا مايأ رخآ ىلا يقب هنأ
 ةليوط ةدم اهدعب رمع مث روصنملا حدم هنأ ىلا ريشيف (4) يناهفصالا

 يوت هنأ ؛ احوضو رثكأ (0) يدادغبلاو يطويسلا ةراشا نكلو
 للوت ديشرلا ًابيرقت نيسمخلاو ةثاملا دعب ديشرلا نمز »
 مه 11/٠ ةنس ةفالخلا

 مام ؛ يناغالا ()

 ةعانص رسسو م١ باعث سلاحم : اضيا رظناو : ٠١ 02

 0/١ بارعالا

 رتعملا نبال ءارعشلا تاققبط (6

 مويب/ 4 يناغالا (4)

 0/1 ةنازخلاو :دل1 ينغملا دهاوش حرش (ه)

56 



 )١(« ( كوبسملا بهذلا ) يف ءاج هتافو ديدحتل ركذ لوأو

 زبا دنع هدعب هدجن

 مه 110 ةنس تناك

 هباك ركذ نود
 نيب رعشلا دشني هآر يعمصالا نأ انركذتام اذاو

 ذ نم ةياور ىلا نئمطن نأ عيطتسا

 .١37ضص ا(

 اأو : 170/٠١ ةياهنلا ةيادبلا ()

 مون// 4 يناغالا (")

 158/5 دادغب خيرات (4)



 مهرصاع نيذلا ةعيشلا ةمئ

 هفقوم ناك اذامو ؟ مالسإ

 ةعيب نع مههاربا هوخأو ةيك فقلت نويسابعلا ءاج املو . هتاعد
 يف تام يذلا امهيبأ ىلع ضبق انيح روصنملا ىلع اهتروث انلعأو ء حافسلا

 ناوبدلا نم ( 18) ةعطقلا رظنا (1)

 , الثم ؛ ناويدلا نم (... . :3١9 141 +1/) ةمقرملا دئاصقلا رظنا (؟)
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 ديع عم هل لوق ي اذه حملنو . لاملل

 هلوقب نايلس نبا دحاولا دبع هحدمل

 ةمداق اندجو احانج تناك ابل

 (1) هايندل اباط + كادف هللا ينلعج : لاق

 نأ (5) يدادغبلا بيطخلا يورب اي هحدم دعب ةنيدملا

 هنع هغلب اذا هلتقب هل هدعوتو روصنملا

 حنت : تلقف : يلع لف نييبلاطلا نم لجر يناثأف ةئيدملا

 مهبح ىلع مالأ اهمو ) ةروهشملا هتايبأ ىتحو
 لع نويسابعلا دش اًئيح اهركن

 يفاغالاو ؛ ٠١ ءارعشلا تاقتبط اضيا رظناو 10 :11/5 دادغب خيرات (1)

 مرام ما / 4

 ٠٠ / 5 دادغي خيرات ©

 110-171 شيرق بسن ةرهمج (4)

 70/4 يناغالا (ه)



 باطلا اديدش "ناك, و هنا )١(: يناغالا ديرجت
 ؛ هيلع مهجورخي مهبحم ن

 وهف ٠ هلوقب يبهذملا هرعش نع ثد () ةراده باصأ دقو

 لوصأ يسرب الو ةنيعم ةديقع انل روصي ال ةهنأل ذملا رعشلا يف هب ”دنعي ال
 مدعب جتحي الو . مهنع انثدحت نيذلا نييبهذملا ءارعشلا

 ةيبهذملا ةيخانلا ىلع ه رك و

5 

 يناغالا ديرجت (1)
 ه8 ةرادهىفطصم دمحم :ىرجهلا يناثلا ن تاهاجتا ()

 اليل



 م الا لوحفلا

 ”ءاعتس نيعتتو انه شاع مره, لإاو

 151/5 دادغب خيراتو 745 ءارعشلاو

 (هناويد ) نع ينأي ايف هلوحرظنا ()

 اهدعب امو )١( مقر ةعطقلا رظنا (5)
1 



 . ناويدلا نم ( 151 ) مقر ةعطقلاو ٠ ما/4/4 يناغألا ©

 6 ةراده رمل ربشلا تاماحتا 4
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 و سانجلاك ةديصقلا يف ةيظفللا ةعنصلا

 ذ ىلا )١( يرجاحلا. راشأ

 ةيديلقتلا دودحل مازتلا نود

 ىلع نيصيرح مهتعيبطب

 يذلا 'تببلا اهتمض نم

 هعتصت يلحلا غوصأ ال



 نم ( 4) مقر ةعطقلا رظنا (5)

 774/19 يناغالا ©

 اح



 1/5 يناغالا ()

 111/5 يناغالا م

 ناويدلا نم (م) ةعطقلا (4)

 ان



 ءادا

 (ه) اضيا هيف لاقو

 ناويدلا نم (154) ةعطقلا (1)

 ناويدلا نم (165) ةعطقلا ()

 ناويدلا نم (ة) ةعطقلا (0)

 موك 4 يناغالا (4)

 موم/ 4 ىناغالا (ه)



 ما/4 8/5/4 ىناغالا ()

 741/١ دربملل لماكلا (؟)



 (ه) هلوقو

 790/4 يئاغالا )١(
 مالو 4 يتاغالا (5)

 يطرشلا : ز
 م (118) ة

 ناويدلا نم ( 188 ) ةعطقلا ()
 -_امظ



 هؤادرو ىلا فرشلا كودي دق

 هتجاح لانيو
 هلوقو )١(

 اهاخأ تعنم ةلكأ تسب

 سد ( 2156 تا) يركلا ديس ىلا تاس ملم نا كذاب
 ركسلا ةعنص هرعش نأ (1) مدنلا نب

 (رصم : ط )#76 + ( لغولف : ط) ٠64 تسرهفلا (1)

 باقي



 (رضم : ط) 716 + ( لغواف : ط) 165.تسرهفلا (1)
 (رصم : ط )78و 31١ 6( لغواف : ط) 69١1و ٠6١ تسرهفلا (1)

 دسقن





 كا رس 1

 لصو ين 1 ةروصلا هذهب ناويدلا عمجل هللا ينقفو نأ دعبو
 ذاتسالا رابلا يقيدصو يخأ ىلا ليزجلا ير

 تاظحالملا ضعب هيجوت ذاويدلا ةءارقب يعم هسفن لغش يذلا ناعطلا مشاه

 مل يتلا رداصملا











 مهاوي ملا
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 : جيرختلا

 * 451 ينغملا دهاوش حرش يف ( ١ تايبألا عومجم

 :يف طقف (لوألا)و ء 14 بيرغلا ماظن يف (5 -1) ناتيبلاو

 فلتخم ليوأتو ٠68/6 ٠ رابخألا نويعو « 4/١» نآرقلا زا

 « ه١؟ رئاخذلاو رئاصبلاو . ها دادخ حيراتو ,الو ثيدحلا

 نيعلا روحلاو

 ( ةبسن نود ) ب هس

 ءايلعلا سلاجمو ء 445/؟ ديرفلا دقعلاو « ٠هم/؟ رابخألا نويعو

 2541/1١ يبطرقلا ريسفتو ٠ :3.0/: ءىواسملاو نساحملاو « ١

 « 1و4/5 ظيحما رحبلاو . الك / ناسللاو ؛ 0/؟ راربألا عيبدو

 دربملل لماكلاو . ها//؟ نآرقلا يناعم : يف طقف ( ثلاثلا )و

 لمآلا ةبغرو ء 554 يرابتألا نبال دادضألاو « مهاوي

 سمشو ٠71/١ نآرقلا زاجم : يف طقف ( عباسلا )و . 6

 يف ( ةبسن نود ) بو ؛ 50/١ مولعلا ٠ 489/4 نايبلا

 2 أبس / جاتلاو ناسللا : يف ( 4 - م ) نائيبلاو . أوب / ناسللاو

 ( عساتلا زجع) و . */؟ قطنملا حالصا بيذهتو « 446/١ ةنازحلاو

 . أبس / حاحصلاو ء ٠68 قطنملا حالصا



 () ةمره نبا لاق

 اهاؤلكتي ”هللاو ىميلُس نإ ٠-

 )١( اّه'ؤتزريآ ناك ام ء يشب 'تتتض

 'داوعت اميف يتتاكونعو - ؟

 ”لاتزتت اتهارك الو“ - +

 2 : ينيهتدأزتتو - ؛
 ,بيغلاب_اهنع ”ءايشأ

 اهازري . . . اهالكي : را

 ةحرق يل رهظت : 144/7 لماكلا

 ةحرق يل ثدحت : 58/6 لماكلا

 اهصقني

 ىرعخأ هطقتو ةرما لصق اهنا !: . ىف
 لكلا نم بطر لك أب ءابظلا ءىزتجت ام اهيف ءىزتجا يأ

 ( دهاوشلا حرش ) ءاملا برشت الف

 - لبق اهرشقت :اهؤكنت (ال ) مادقف ٠ ةملاظلا ا
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 "تدعو اتم ”نييقشاتعلا ينهنت :ول - ه

 اهاؤتهأ ةاّدعلا تريتخ ”ناكل

 4 انهلعبتي ”فاتفتعلا ”بتشآو "تش - ٠

 انماوسنمو اهثديخ بتعني متلف
 اهرشعم ميص يف 'تآوبتو -

 ()انهاءاوتبلم انهماوق يف ”متف

 انهيتدقر "دعب كيطاتعتت ”د'وتخ - م

 (0اه'ؤدهتم

 ”ةنقرر عم <ءايهَنص اهيفب اسأك - و

 (0 اهاوببستم راتجتلا يديأب وُدغتي



 (4-) ناييبلاو .مهم يلآللا طمس ين (؛ 5 )١- تايبألا

 يلاقلا يلامأ يف طقف ( عبارلا ) تيبلاو ء ه ءافرظلا ةسامح يف

 ؛ قهر / جاتلاو ناسللاو ةغالبلا ساسأو حاحصلاو ؛ 14/1

 . ب 5؟؛ بدألا ناويدو ؛ ؛../ه ةغللا بيذهتو

 اذإ دالبلا نم يدوتذ ؛عترتم - ١

 () اهاؤلكأ البلا ”بدج عاش ام

 يبدات اذإ قيض "نكت

 ()اهؤفدآو انن 1 ”عسوأ 8

 "ةينآ نامزلا اذمل يدنع

 اهاؤنفكأو ”ةرم اهاؤلمأ

 امك ةنوقئهرملا .لاجرلا ”ريخ
 (اهثؤطوأ دالبلا رعالت ”ريخ

 ؛ اهؤلكأ دالبلا عالت ريخ : امهادع امو ؛ بيدهتلاو طمسلا ةياور هذه



000 

 7 لاقملا لصقو +٠ رخافلا

 انهاؤد'رأ بئيشتلا ”بوت ”لادنبأ-

 ةعساو دب

 اًهاوفرإتو رات انهنطأب

2:0 
 58 دودمملاو صوقنملا : جيرختلا

 اهمئارك ىلإ يتاهط يشمب
 اهثؤدثتو اهتءادبأ ”ركدنقت

 2ه)
 : جيرختلا

 «أبل / ةغالبلا ساسأ , 145 يوغللا بيطلا ينأل دادضألا



 . 50/7 ( هلوصا دحأ شماه يف ) يصقتسملا

 اهترطشأ ”روهادلا يذه ”تبلتح

 ()اتهاؤَبلآو اتهتالخأ ”رثنبأ
 قي

 : جيرختلا

 : ةمره نبال يعمصألا دشنأ . 447/ ةرهمجلا

 انهيتمالس ىلع سنن 'لكو
 انهاؤرلبب "مث هللا انهثتيمب

)202 
 : جيرختلا
 م./؟ ةنكمألاو ةتمزألا يف ( ةبسن نود ) بو ؛ هال ريبكلايفاعملا
 ”ةمولعتم اًهضرأ ”مراكم ”هتلوت

 (؟) اتهيئامس ”موجن' ”هتلو ىكوطلا ”تادذ

)05 

 يف اذك ( اهتفالخأ رتبأ ) و . فيحصت و

 ( اهفالخأ

 ريتخا هنا : ىنعملاو . ةقانلا رطشأ بلح ن

 / رشا 0 برضيو « هيف ام فرعف
02( 3 

 هه



 كللإ

 ا : جيرختلا

 ردصملا يف طقف ( لوألا ) و ١ يأل / نادلبلا مجعم

 . ةواور / هعفن

 يضئتملاو ترايادلا "يم - ١

 )١( 'ىألىلإ نئيتو اور بضم بنضتملاق

 انهتمئسر رئيتغف اهب ”ناتم"ز لا بعل - ؟

 اصلا لبق نم'لاتثغلي'هقنبرتخو
 اتهيصارع هوج'و 'تّيلب انهتأتكف - ؟

 ىليلا فتشتك املاعارتج نيم“ 1

 | ) نادلبلا مجعم

 . لاتقت : (ابروا ) نادابلا مجعم 0 +

 . هطفيحصت وهو «.اهضارع : لصألا يف 0 م

 هلو / . نوعوجيو اهيف نغاثلايب ,دجلا ةنسلايهو ىوطلا تاذ

 ةئسلا كلت يأ :.اهئامم مون يأ ء اهبصخو اهراطما : موجنلاب س

 ( ريبكلا يناعملا ) هنع وهف ريخو بصخ نم اهيف نوكي يذلا

 لبجو لحاسلا نيبو * ةنيهج يب لبج ؛ ىوضر نيب عضوم : دشنم

 . ىضتنملا / ( توقاي ) ةنيدملا ءارمح نم

 نزولا ةماقال ( ةوأور ) ىثث رعاشلاو « ةنيدملاو عرفلا

 ةنيدملا يحارت
00 



 : جيرختلا
 . ميول يلاغألا

 ىتجتترثلا ”مبرتك ابو ٍءاتخإلا ذاتي
 ب ةكع بربص تنيقح دقلو



 نب محلا ع لاق

 'بصي مل مهتبارق يذ ىلع 5 اولخي ”رشعم

 "بطلا ينب بيسبو مهب ىتلا ينافك هلإلا "ناف ١
 بستحملا ىلإ باصملا ءيجب ًآبعار مهثتتج اذإ تنكو - ؟

 بختي مل مهلئاس ”لثم الأ يتجاح فلخالب اوترقأ -

0 
 : جيرختلا
 برألاةياهنو ؛ ٠٠١١ يناغألا راتخعو ؛ م44 ؛ ؛4 ؛ :؟/ةيناغألا

 509/١ ءايدالا تارضاحم : يف طقف (يناثلا) و: 788/4 يريوثلل

 اًضئرلاب كنم َبنطأ 'ذإ كنإو - ١



10) 
 + برش / نادلبلا مجعم :٠ جيرختلا

 ”عدتصنتم ديبلا* فا *مهب يدنهتع
 اًبختص ,ةّجلل اذ اون ا :

 اعين

 (0) الط .هئاتدعأ نم ”فاتخ ؛هتنأتك
 تتراذ ن'رتحلا باضيهب اوتمردتقو

 0 ابر مهناتمأ نت نتعادعتب اونقلخو

40 
 : جيرختلا
 -08// ركاسع نبا بيذهت

 : بلطملا نب د زكذي ةمره نبا لاق
 اهادعن ”ثالث سابعل تناكو

 ابهشآ ”حبصأ ”يحلا بانجام اذإ



 ةةادعم لازت ام ب'صع ”ةلحو

 (1)ابيهت دق ”هئيوث كيرض .راعل

 فلسا

 : جيرختلا
 طقف لوألاو ؛ هشماه يف يناشلاو . هلب / جاتلا يف لوألا

 .هلب / ناسللا ٠ 177: طقسلا حورش ٠ امال/١ ثيدحلا بيرغ : يف

 اهب 'ةاةدمحلا ىنَسع اذإ'”فوطتقلا يشنمتت

 || ”ةّلملا -هئتب 7”

)160 

 . ( ابجنلا ةلجلا هلبف داوجلا يشم : ًاضيأ يورو ) ناسللا يف

 يب : بوثلا ببجت

 اونامت هو «بقح عمج قو ةنسزونامت يهو «بقح عج :بقحأ
 .يست يتلا ::باودلا نم فوطقلا

520- 



 هل “تميس "نإ ديز "نبا ”نحآدنمأل
 ابصتع هلق ام اذإ 'ريسي ًاحدم

 (اال

 : جيرختلا
 ايندلل بدأو , م50 حشوملا يف (ه -*+) و ؛ ؟14/ه يناعالا

 نود (ه-4)و « ٠١/١ - ٠١4 يناغالا راتغعو ؛ 1٠١ نيدلاو

 . 02/١" تاطوطخملا رداون : يف ةبسن

)6 

 ”بايتكلاف ةّئيرْقلا 'ملسرت افتع - ١

 () ”بليررتع انهب سيل ءاتحتتم ىلإ

 « ىرت اك يانذأو يهجو مروق هسبلأل ىنذا اوبقثو آيلح لهأ راعتساف
 : تلقف رعشلا يل درّطاف : ةمره * سرعلا دهشأ ملو هودرف

 راعتسم يلح ةبقاثك )



 آهنيلتع ىرتجو انهمنسر ديت -
 () ”بئيرتغلا ”بارثلاو حنت لا ”يفتس

 ىدعس لنص و -كّحا رطأو كنف -

 ه4 -ه* ةحضوملا ةلاسرلا
 يتنئوخت "دق يئيرت امإ

 ”بولثلنقم سائلا اذتهب ”تّشأ *رثعد

 دااو ايندلا بدأ

 لاو ايندلا بدأ



 ايمطا

 : جيرختلا

 . بعد / جاتلاو ناسللاو مكحْملاو ةغللا بيذهت
 ”ورَص *ةقاس اًنمإ '”فئيّسضلا ”متلنعتيوأ

 (0) 'بولبعاد راهتشلا قاتحم' نيم“ةللثيتل '

 فينظر

0 
 وأ

 : جيرختلا
 نود ) ففد / جاتلاو ناسالاو ؛ ؟؟ رعشلا رابع
 : ةقان ةفص يف لاقو

 ”تأتك .حاتوترلا ةدشيع انهئظ 'ىرت
 : ”لار اهقد ىلإ

 . ( ناسللا ) هماقم هيلا فاضملا

 دلو.وهو .- .لأرلا بارطضا,برطضي .اهتعرس نم اهلظ نأ

 «ةطسبنم ةطيشنلبالا لالكت قو اهنا لوقي
 :نم بنجلا : ”فدلاو ء (ناسللا )



 اي

 57ه ريبكلا يناعملاو . ؟4. ءالخبلاو ء ممه/١ ناويحلا

 ه٠ ءىلآللا طمسو

 مدا علا تاكل عرف يا لان

 ”يحلا بالك نم ”ةّحرفو

 0( هبنيعرتو يعادل وباي” نش

)2 

 : جيرختلا

 بهس / جاتلاو ناسللا

 00 احزان يهوأ ىمثلتس رك ذتت ال 'مأ
 (9) 'بئيهْستو_ملقتس 'ىوتجا رتتنعأ "الإ

 ففللإ



2 

 : جيرختلا
 + بنط / ةغالبلا ساسأ
 2 طاش

 ختلا

 , ( ةبعن نود ) ببغ / جاتلاو ناسللا , ببغ / ةغالبلا ساسأ
 'مككبر رمأ يف اوف_رنشت ال ”لوقت

 (0) ”باتبْنعأ _بنك“رلا دنهتجم ةهاتيملا "نإ

 فيخصت وهو ( ءابلاب )

 . اهل رخآ ال ةلصتم ؛ بيناطأ تاجاح

 بحاص لوقي / . ”بغ دعب الإ اهيلا لصو ال ةديعب بابغأ هايم

 ملف مهّنير نع زجعي ام ءاملا نم مهعمو رفس موق ءالؤه : ( ناسالا )



(16) 

 ١ م./ ديرفلا دقعلا : جيرختلا

 ىلع هللا دسبع نب دمحم عم جورخلا ىلا يعد امل لاقو

 : () روصنملا

 دلا دقعلا يف هبر دبع نبا ركذ دقف

 تبسنو هيف تليق تايبأ لئاق نم فرعيل ةنبدملا ىلا ًاركننم ( ةميزخ

 ؛ اهأفطأ ام ًايضتسم رصبأ

 - هب ع زكدنع اهوركذو اس لثملا برعلا تبرضف



)33720 
 : جيرختلا

 . 54١ ءالخبلا ؛ مدال/١ ناويحلا

 عفش

 ,رارغلا:نودنسم ةب'رضب

 هئاطسب.ىتح”ثرشنبتساو تبحر ف - '

 بِئآ 'لثك انهب ىقللآ يلآ ”كللتو
0 

 : جيرختلا
 م هو ص ةيدعسلا ةركذتلا

 ةجاح ”بلاط_سأيلا :لثم لان امو - ١

 يتريشتع تءارو ”ءامرل يثإو.-"
 ٍبئاصملاو ىدعلا .فذق لع ”روبص

 اهفيفشا
 تلقف : ءالخبلا - ١

 . قوتفم ةبرضب.  ىوطلا همار دق صخشلا ينخ ءاجف.: ءالخبلا
 ريح ترشبتساو : مالغنإلا --



 ضرغ / ناسللاو : 2/1

 ٠ 56 لضافلاو ءمع/ج

 ا١٠/ يرابنالا نبا دادضاو ..: لاوطلا عبسلا
 5 1 حرشو يراب و للملا عب

 ١4١/١ لمالا ةبغرو « 0 ديزال طقس حورشو 4١/4 ٠ ةغ

 فصن / حاحصلاو ءالإ 35 يف طقف (يناثلا)و

 و .٠١ ٠١ بولقلا رامثو
 ه5١ يوغللا بيطلا يأ دادضا



 ةنزاوملا ١/ 3 ١ 1
 سليع نع ان ما ادع ”يهو اهيل ان[ 59 هات "رش 55-0

 ونج .رايتسلا ”ن 2 ب راودغلا تاتيماآد انو () برا وج ريسلا نيم

1 (38) 

 0 طقف ثلاثلاو : ٠ : يف طقف ثلاثلاو . قهوع ةضو 2
 : قهوع ةض

 7 3 جاتلاو ءل“ انفو كراش 5 1 ا 97
 يناتك دص' ”ةئيللع ا 0 :



000 

 : جيرختلا
 56 لاوطلا عبسلا حرش

 مفضل
 : جيرختلا

 طقف ردصللو 747 لّصفملاو ؛ >8 نيتعانصلا : ي تيبلا

 404 طقسلا حورش

 ”تالحد 'نإ كبرت للاب



 اهمتعأ يف لئيتلا بهاولا -
 بتم'ذلاتك ناتسدحلا ءافصوُلاوت

 رك ”هدليقلب ادمحو ادم -

 رئيتخ ساّتلايف ”دنمتحلاوآ

)2 

 عمجلل وأ ( توقاي ) هب سانلا عاتجالا

 ْح مضوم : بّصحملا / . ( يركبلا ) هب ءاشعلاو ب



 ( طوطخم ) سابعلا رابخأ يف ٠ ؟١ تيبلا ادع ؛ ةديصقلا

 . 558/٠ ركاسع نبا حيراتو ءاب لؤ0/ - ب ل5

 : حاتفسلا سابعلا ابأ حدمبو ١( 0 مامالا 0 نري لاَ

(2 



 'هتثم ا [دنحأ ”كت'نإتف - *

 ةفاالححلاب 'ىلوآ ”ناو'رتمأ -

 نكذإ 'تتبئيص"أ



 اتب "تّقفاط اذا يف

 ,ةقتالبخ ىتل'وتم'مليها ربا ناتك دنق-و

 نييسابعلا ءافلخلا

 فلختسا . هل هدعب ةمامالاب ىصوا يذلا :

 , ةنس نول" :أ رمعلا نم هلو ءاه 15 ةئس يفوتو ءاه 1617 ةنس

 تالا





 نشيرف بسن ةرهمج حيراتو "م04 يناغالاو « موو ٠٠١ شيرق 0 تراتو مم. ىاغال
 580/9 ركاسع

 بعصم ) و )١( ( رفعج نب بيعش) ركذيو الجر مذي لاق
 (؟) ( تباث نبا



 "ةصاصتخ ”كئيلتع "الت ”كئتيآر - ١

 تام" ر ثكمملا اذ ًابتعاصمم 'الوت

(68) 

 . الق / جاتلاو ناسللا : جيرختلا

 افك هال ”“تاحتبنصأق

 يوري يذلا نأل : ايناثو : تباث نب بعصم ةحارص رئ

 بحاص ؛ هللا دبع نب تباث
 لبق رعشلا نأ انيلا يحوي ربخل

 . (1857 طايخ نبا تاقبط : ١18/4 لادتعالا نازيم -)



)80 

 : جيرختلا
 + ةطيقللا / نادلبلا مجعم

 ٍتايرافعي اهاؤاقل ”فليتكو - ؟
 ()اتجابْنلا اهثئاعتظ 'تّعطق "دقو

 ”ةادحلا اهب ”قوئستي - ؟

 اجتالدأاو .ةقوث ًاحاوتر

 فاآوع ةهركم جادنتحأ ىلع - ؛

 (0) اتجا وس 'وأ ةةتطنيقتلا تعبر تت

0 

 : جيرختلا

 : يف طقف ( يناثلاو ٠) جأم / جاتلاو ناسللا يف نائيبلا

 44 بتاكلا بدأ حرشو ؛ جام / حاحصلاو #١6 ٠ رداونلا

 . حرقو برش/جاتلاو ءاهمو حرقو برش/ناسللاو . ( ةبسن نود)

 (تولايزاذلو دعو« قع يارب اصطم تارا 409 ٠
 || دالب ين مسالا اذهب عضاوم ةدع توقاي ددع

 ةطيقللا "()



 يرغعشل "در "قيطاأ *متف ”تنمدت

 اًجاَج رلا ا بعشتي ال امك

2-0-7 

 : جيرختلا
 ٠مل دز تايبالاو ؛ جمب -مدح/و يناغالا

 (:«ه.# ك5 1) تايبالاو . ٠١١/١ يناغالا راتخم يف

 1١5١ تايقفوملا يف

 ييرسلا حدمب لاق



 'تتعضو 'دتق ”تنبتغلا "نأ رئبخملا مآ

 () جادنخإ ةرئيتغ ًاماتمتت

 (م) .جتبزلا نباو -

 قلب

 يجاتملاتك ناّسئحإلا ”ريك"ذلا”حرداتملا ام

 ةرشع اهامح ىضم يتلا يهو ء

 و مايالا مام ريغل هناوا لبق اهدلو

 اس نبح (ص) لوسرلا

 ةسنيزم لبج ( ناقرو )

 هدحاو ؛ ضرالا



 1دمل| ده ذكي وبه يدك هاذ ل م
 ”ماستنا تنسف

 (م) اتحتطئحتطُم ايس

 هدددجي ملو + عضوم وه توقاي لاق : حديب

 لبالا ىلع مايقلا نسحلا وهو  رامسم عمج

5 



 ىذا فئرْعلاب ”كات'دتح
 احتباصأ ”نئيبحى تر شسلا يراسل دتحت انمتك

):5( 

 جيرختلا

 هقوقدح

 (0 احورأو !ىلعأ

 : جيرختلا

 (5-ه) ناتيبلاو . 581/1 نييدلاخلا هايشأ يف ةئسلا تايبألا

 410/؟رابخألا نويعو : 54٠ ءارعشلاو رعشلاو ءلة/١ ناويحلا : يف

 قذاحلا ق



 ؛158 رعشلا رايعو ء١٠١1 يرتحيلا ةسامحو ؛ مهو ريبكلا يناعملاو

 حشوملاو « ١٠١ نوصملاو , ؛/و يناغالاو ؛ مه تاهيبشتلاو

 زاجيالاو زاجعالاو ١45 نيتعانصلاو « #3 يناعملا ةعومجمو « 360

 : هو ةقرو ءافرظلا ةسامح . ؛ما/؟ ءىواسملاو

 ةسامح « مم. لاقملا لصف , ٠١ تايانكلا , ٠ ة

 1١1/١ يناغالا راتفع ء900/؟ ةيرصبلا ةسايحلا « 519 يرجشلا نبا

 ةاسيح ؛ "5/4 برالا ةياهن « قنبهو زهجو ححش / ناسللا

 « زهجو ححش جاتلا « 4١ حيبوتلاب نالعالا , مهال/؟ ناويحلا

 دقن يف عيدبلا : يف (ةبسن نود) نائيبلاو . ب ؛١4 ةغالبلا ررغو

 رودسبلا علاطمو « 707 يقوزرملل ةساحلا حرشو « 144 رعشلا
 يناعملاو « 14٠ ءالخبلا : يف ( لوألا ) تيبلاو . ١/44

 راسمث «ا# ةرضاحملاو ليثمتلا , 158 نيتعانصلاو : ؟1؟ ريبكلا
 لاشمالا عمجمو « 5غهو ٠١ دئزلا طقس حورش ٠ ؛4ه بولقلا

 برآلا هياهنو , 1٠76/8 تاماقملا حرش ء م /؟و ؟/1

 همسا هيف فّصحص ) ١44 /؟ ناويحلا ةايح . االال دئاوفلا ء ؛ؤ/م

 ايندلا بدأ : يف ةبسن نود طقف ( يناثلا ) و ( ةباده ىلا

 (سماحللا) و ءدو5/6و 5١/١ ءابدالا تارضاحمو ء م5 نيدلاو

 م١5 ىصقتمملا يف يرشخمزلا مهو دقو . ححش / حاحصلا : يف

 . يدايألا داعود يبأل سداسلا تيبلا ةبسن يف
 ابعشلا ءانإو اهتقلعت ١-

 اًحافط هئيتبناتج نم”حتفطي ب
208 



 انهلبح" * تتيح *ةعئيتم ”الوك - ١

 انحال ”نيحاتهتكاسننأ 'بّتشلا الو“

 اىوتهلا ”نتجأ ”بيحم' نيم 'متكو
 اًحاَب ناتك وتل ”متغلا نيم ةدتوف

 احارتسآو .هيموتنكم حا
 نيمركألا 'ىدت يرتو ينإو -ه

 ()اًحاحش ًادنتز

 )0١ احانتج ىرطخلا ”ضنيتب ةسيئلمو
17 ) 

 : ححس / جاتلاو ناسللا



 ؟7١ ص ةيدعشلا ةركذتلاو ء ب ١هه ص تان

 . ٠69 يناعملا ةعومجم ؛ 7 ةرضاحملاو ليثمتلا يف سماحللاو

 يثدح لاق , مهاربا نب رفعج نب ليعامسا نب دمحم ينثدح

 دفو دقو ةماهلا يف يبأ عم تنك : لاق ٠ نارمع نب زيزعلا دبع
 : ةمره نبا اندشنأف هللا دبع نب يرسلا ىلع

 ينتيصانف ءايعدألا :توجم ١-

 احاحص ابرع اهتلخ رشاعم

 ًاعيمج اوحبن دسقو مهل تلقف - ١

 احاسبن مهل بجاأ مف "يلع :

 مكنع دصأف مهنم متنآآ - *

 مكب 4
 يناف ينأر اودمحاف ةالإو - ؛

 اجحارص مهتبعنل

 احابقلا نبالا مكنع حزح د

 ةيدعسلا ةركذتلا

 هيدعسلا ةركذتلا

 هيدعسلا ةركذتلا

 احارصلا متشلا مكتع عقداو مكتع فكاف متنا مهنمأ

 . احابقلا مهتلا كتع يفنأس . . . ةيدعسلا 5ك

 -م-



 موق حيحصل ةمهت كبسحو - ه

 احانج مقس يخأ ىلع دعت

(5:) 

 : جيرختلا

 صصخملاو : 84 اهؤامسأو يهالملا . ١٠١0/١ ثيدحلا بيرغ

 عرش / جاتلاو ناسللاو ء ٠/٠3

 () عارشلاب ةنيق ترهزأ اك
 احابطصا اهنم "لع اهراوسأل

 عدو

 : جيرختلا

 2.00/4 ركاشع نبا بيذهت

 : يموزخملا بلطملا نب محلا حدمب لاق

 العلاو دجملا 'نع ”ماوقأ ”حتبصتت - ١
 مل وهو ًاماين اوتحضأف

 يخا ىلع مضي موق ءيرعت . . . ةيدعسلا ةركذتلا

 يناعملا ةعومجم



 مهيماؤلب موق ”ضارعا 'تحادك اذإ - ؟

 رحادكلي مل 'مهيماؤل نم الاس اجت
 هتاحر <قلطأ تةدجملا "نإ ”كنيدل - *

 :حرتتمو ٍبيصخٍ ب صخ ىلع" كيدل
 (هلر

 : جيرختلا
 تايبالاو ؛ ٠١/1 !٠١ يناغالايف ؛ (17و )١١ ادع « ةديصقلا

 اتو 185/١ ٠ ةيرصبلل ةساولا يف ( )70:4- 17-1501٠86

 يناغالا راتخم يف( ١١١1١4 4204 ) و . 34/١ ركاشع نبا

 (م) تيبلاو , 44٠ بولقلا رامث يف ( 5١4 ) و . 1١١١-٠١

 . 3١54 تايشحولا يف )١٠١ - ١١( و . 505/9 طيحملا رحبلا يف

 ةعانص رس يف (17) و . © ةرضاحملاو ليثمتلا يف )٠١( زجعو

 هابشأو « وه ةيبرعلا رارسأو م١400 بستحماو ؟١/4 بارعالا

 رئاظنلاو هابشألاو 744 دنزلا طقس حورشو ١//٠١ نييدلاخلا
 حرشو٠ حزن / حاحصلاو ناسللاو ٠١ فاصنالاو 17/١ وحنلا يف

 نال يماظن حرشو ”/م/؟ ةنازخلاو ؟41/؟ يربكعلل يننتملا ناويدو
 + ه١ طيحملا رحبلاو

 : 0) ناولس نب دحاولا دبع حدمب لاق

 ك1[



 ادع قت ف 'مقثت نإ كتاف - ؟

 يحاصر تغ ”كئبلتقف 'لحرتت "نإ
 ردشهيب ينهي ”هراهت ”لظي- +

 رحابتصلا ىقتح تيل ”قراتيو
 ينإ دوُمحملا دجاآولا دلبتعآ - ؛

 حاتمرل رحت

 ًارئغص *
 () حارملاو بتر

 ا
 يحادتماو ةّبئيغملا يف



 () حاتكتلا نع ”نلضلع دق ”مئآرتك
 يم ىلإ تونه دق كأ 'نإف -ه

 ”يدتع ينيو يّتإ ةكرئمعل ١-

 (0) يحالص 'وأ يداتشرت 'ىونهي 'نمو
 خالص "وأ يدع ضارتت “ل 1ذإ -



 'ىرتعتا ”ت'دتعو و ةتجاهل تاشتشتم - 4

 ًاس'رثت ”لثخبلا ”لئيختبلا لتعتج اذإ -

 رحالملا ةناواد ”هحالس ةناتكو

 ىّتح ”فوئرلعملا ةكتجاالس ةنِإَف
 رحاحص ميش يذ ,ضرعب -زوقت

 يرهوجلا قلع دقو . فلألا تدلوتف يازلا ةحتف عبشأ

 هنم .هو وهو « تيبلا اذه يف هنبإ يث



 انهنيلإ ىعلسأ يي
 (1) يحاتديتقاو- يلاتطتعا ”باتخ اف

(06) 

 : جيرختلا

 . )4/١( 'عق / ةغللا بيذهت

 اتهثيم ”ت'رثفتف ”حادقلا ”“تنعتقتعتفوت
 (0) حالفلا نيم * 1 ”ذّمخآ امي
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 : جيرختلا
 ميدقتب (ه ١4 #21 « »)و ؛ 150/5 ناويحلا يف ةديصقلا

 يناعملا يف (-5) و « 808/١ يناعملا ناويد يف ريخأتو

 ءدكا ريبكلا



 0) حاض'وأب "تتبئيش ادق دس
 ازلاك ق'دولا ماءوُت -؟

 .حالطآ فللتخ ىتج'رثي ف يح
 تجلا ”فزاَعلا 'نأتك

 حاوتآ ”تاوئنصأ 'وآ "يل

 ل انهئاج'رأ 'ىلتع

 حاتصمي | اهيدت
 تلمكضلل ”بيفلا ةلاتققف

 () حاوريق ءادنيب يف

 اوتيل وجنت ”فليتك "لمت -
 ككل



 6( حاتمت

 يحاّصلا 7:

 .بام# بام ( طوطخم ) سابعلا رابخا

 تيبلاو ,ء 35 ؛ ؟٠ ادع , 54. 158/1 ركاسع نبا حيراتو

 / جاتلاو ناسللاو حاحصلاو , ؟4 ةيباتكلا ظافلألا ين ( يناثلا ]

 ةيدعسلا ةركذتلا يف ء ١ 5٠ 50 , 14 ء ٠ ؛ ؟ تايبألاو . دفن

 :اركك
 ملو سانلا هاتأف ؛ انجاح () مامالا دمحم نب مهاربا مدق



 لصرأف ؛ نيّدلا نم راوتم وه ليقف هنع لأسف « ةمره نبا هنأب

 هتديصق دشنأ مث هثداحو هلءاسو هيلع متلسف ةمره نبا هاتأف هيلا

 : اهيف لوقي
 ”مئيهاربإ "هللا 'ىترتج

 () ادعسأ ”يراوتجلا قى

 اقااتص كتل ”هئللثق رئعش_ ”ب

 ادجنأو امرت ”هئمتلعاو

 ءوضك : ةيباتكلا ظافلالا



 () ادتيلصأ دنجتلا ن
 انهلثم <

 () اديشتف ةالكعلا

 دشي ليوط لبح , بنط هدرفم : بائطأ

 نييسابعلا ءافلخلا "دج «
 , مه 11/8 ةنس هنجس يف تامو : كلملا دبع نب ماشه هلقتعا
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 اهتثررو 'دق ”ىلثع وأ 0 مكو

 () ( اةديكمتحم" ) تةكابآ ٠ رشا
 هلال كر رانا هَ 0
 () ادتعقمو ًاماقتم انهيف انهم ركأو

 اليئات موتيلا بتجاوأ انم [ذإ ”ميررتك

 ىعس تان اكتمال "عشان "يت

 ادع ؛هقاعضآ <

 اةدتعمصآ * م العلا يداتو يف ما

 ط

 هه 178 ةنسا

 ةمارغلا وأ ةيدلا : ةلايللا 22(



 "دتونسأ ”هنجتولا ”بلقي ال ”هثرثكذ ٠ أبآ
 'ىدّتلا ”هتزته رم 'ىطنعأ وله اذإ -

 ادم ريتفلاب ”دوتعلا ”ناتكوت , داتعتف
 ”دئجتملا ايفا

 دتراوأ ”ناتك يذلا ”ترتدنصأتف «

 انتحل اعفلطتم 'دجيت "لت رات دقولمو - ١

 :ت'افطأتف :كاتأ

 و "متفق فما

000 

 ”هلاتمتحآ لئيقتتلا ,م'رتعلاب :ضتهتنأو - ٠؟

 ”سانلا ”دقوُبي ال 'ذإ .”متظعأو



 ادمخأو عاطتسا ام هيلع ”حشف

 اىدنلا 2.0. هل حربت مل رخآك - ١

 ادلتمو ًآفيرط يطعي ةدّتهم
 (هدر

 : جيرختلا
 5٠-5١« ةقرو ( طوطنع) رحسلا ةمسن « مه: / ؛ يناغالا

 41/١: نييدلاخنا هابشأ يف ةبسن نودب (رخآعم) )١( عبارلا تيبلاو
 ىوتهلا يواذ يلْسسُي ”يأّدلا "نإ :ميطاقآ - ١



 ”داتك 'دق ديتك 'ىتع 2-4

 ا”دلتج يبست .ماوتقلا 'ضعتبو بود

 فنا
 . أده / جاتلاو ناسللا : جيرختلا

 ”ةراواتحم' 'تتناتك انتل ”عابسلا تنبت - ١

 ا"ديتخأ "ئرتن "نم 'ىرت ذهل اتثآو
 اةدنهتتل <عاتبتسلا "نإ - ؟

 سيلا ”ساتلاو

 (ه8)
 : جيرختلا
 تازامها : يف ةبسن نود طقف يناثلاو « 1١١١ يناعملا ناويد

 . ددك / جاتلاو ناسالاو ٠١١ ٠ ةيوبنلا
 ”هثورتغ ينارتغ آموتي 'مملطم اذإ ١-

 انهتدا رطآو اهئرتك سان "ببث

 املا

00) 

 (. , ةزمهلا لدبأف « أدهتل ه دارأ : لاق )

 (هم)
 اهدادتكاو اهريضح



 دودلب / نادلبلا

 كيم 'ىقمام له



 () 'دليغلا 'نآدلبلا رسب

 انتح ًافقاوتم ”تتدئبآو ين

 اودُئيِص 'ىّصلا صائنقل 'تتلاتقو ءانهب

 : جيرختلا
 لحن / جاتلاو ناسللا

 ”راعشألا لحتتا و

 يرتص يأ« يابص: ينابص (.



 3 دارو لدتا
 () داوتج رتغأ داتح ىتججادلا ةءاروت

2) 

 : جيرخدل

 نتك / ناسللا

 ,م داع ًاحادتم

 () دع 'هثئيد *رث يرئمعل اذه

222 

 54١ - 141١ / ؟ ركاسع نبا حيرات

 : () عييطم نب هللا دبع نب نارمع حدمب لاق

 1 1 ”جئاوتحلا كيفك



 ضام ”لاتقثألا ”لّمَحَسي

 ديلا

 باتك دان

 () دوُلتص ةّسيبآ يرو

 ليزدلعاف

 اكتفت تيرر ةيحكا ناك و -
 "رب يداّنصلا !ىلع



 ءسحويل# درو دمع - ممعزب يناغألا

 - وو/١ يناغألا

 : () ةمايلل يلاو هلل دبع نب يرسل حدمب لاق

 دوم مآ لعل عبرت ىلع اتجاولع

4 0 0 )6 



 لاول يذلا ”يرشف كاك -.

 دولجلاو دجملا فيلتحاتتم فر ثعلاب

 () ديجاتقملا ولكل كرذأ

 (م) دوق انهتاتياغ ىلا داَتيب 1

 "ملكت م ءاحتطبتلا حتطتلسُم 'نبا 2

 ارتقلا ٌسوئر اال ”ةنكم *

 انهثتوادتوت آمدنق_ انهئتياقس ”مثكا - ٠

 داولاوتمل مثكتنم ”دلاو اهتز اح 'دتق

 ( ... فيلح تام ) هخسسل ضعب

 موكلا / اهفر
 . مانسلا ةميظعلا ةقانلا يهو + داحقم عمج

 قتعلا ةليوطلا ليخلا ن
 سور ر/اهنم هحطس ئوتسلو

 و ؛ ددرق وأ



 ا 0 انب ”فيسعت 'متل ك'ؤاتجتر اال "وتل ١-
 () ٍدنيب ىوتصُللا رثفتق ةهتملهتم ”زاوتجتأ

 اضر تنعم حال ٌضنيتمو يناتعد "نيكل - ٠١
 ديلض اتم مه'د' يف كبض'رتأ وئحتن نيم

)35 
 : جيرختلا

 (407/5) رجح / محملا

 ١ مكلز نحر اتتنسألاو ”تنيتبلاو ”ر جسحلاو
 (0) دوئسللا_رجنحاألا دنع ندنبلا *رتحشتسمو
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 ؛رختلا

 : م.5/6 ةيفاشلا حرش

 اذا ”نوئاؤاتعلا ”لوُئقتب
 (0) يدوم وهف ,سأأتي ءادس_ ”بئيصأأ

 ىوصلا / . ب

 اهب لدتسي ةلوهجملا تازا

 . ةيعكلا رجح : رجحلا



)6(0 

 حز رفح | كه
 موُملا ىرآ



000 

 : جيرخن

 يق(4-م)وءة٠/#م ةنازخلا يف ( مع )١ تايبالا

 4ه١/ 4 ثيدحلا بيرغ ( عيارلا ) و « ديه / ناسلا

 : ديه / جاتلاو «م18 دنزلا طقس حورشو ؛ ديه / حاحصلا

 احلا اهنأ ”اليلتق ا

 () يداتتاوأ 1

 مرات * ظن

 07 داع هلو رقْتتع هتاولذا

 م داونعأ



 ”ةعئاتط ”قاتنحألا هلل ”تتماتقتنسا "مث

 داه هالو دليته هل *لاتقثي اَمف

 (ار
 : جيرختلا
 14٠١/0 ةغالبلا جهن حرشو ؛ مءال/ 4 يناغالا

 : () يومألا ةفيلخلا دمحم نب ناورم وجهي لاق
 ”ةّمئلظتم ناو رم "نع ' هللا انفتع الق

 يداشللا سلما سعب ةيمأ الو
 'مثهتكلنمآ هللا ىسممأ ف داتعتك اوناتك

 ٍداّتع نيم نيواتغلا ”كتلئه[ ام لشمب_
 دا مشاه ني

 قافآلا هل تماقتسا ىتح : طقتسلا

 , ( نيلادلا مضب ) داه الو ديه

 حافسلا يسابعلا ةفيلخلا مم
 . ( يناغالا ) ةنيدملا نم ةليل دعب ىلع عضوم وهو ؛ ةثيورلاب



 (ز0”7

 ؛ 31١ ىرابألل دادضالا : جيرختلا

 ”ةّفدنسُم ”ءامئكظلا اتب تضاّخ كلنبلا

 () داتفا دعب ادن مل دئيبلاو انفأ <دنعب [دنئف_ *عطنقت 1

7# 
 : جيرختلا
 بارعالا ةعانص رس 11/١: صئاصخلا 8١ بلعث سلام

 : م

 وطسم' قاس ىلتع تا
 (0 دآوئعأ قوف ”اليدهت وُبعدتت ء'اق“ر'و

104) 
 : جيرختلا

 : كال سيلجلا ةهزنو "و0 / ؛ يناغالا

 3 كا 2 ناودلا "نإ



 : جيرختلا

 ٠١6 ناسنالا قلخ



 : جيرختلا
 يناغالأ 54/1١

 نب ةيواعمب ضرعي لاق

 وجارآ كلئنحتدم - ؟
0 

 : جيرختلا
 هئنب امو « راط / نا مجعم : يف ناتيبلا

 1 ) و , 4“ لاعف ىلع برعلا رعش نم راتخللا : يف طقف ( ين

 ١6 دودمملاو صوقتنملا 48 راشب /1056 يركب مجنعمو ؛

 . لدن / جاتلاو ناسللاو . ؛4/؛ يربكعلل يبنتملا ناويد ح

 مللتس لات
 شو

 ر(اع/وز
 14 ءارعشلا



 : ٠١١ ص ةيدعسلا ةركذتلا
 اراصق اهب شثيعن انك دقل ”الاوط تسمأ انمايا نثل

 اراذع ينسبلا بيشلا نيأر ال ةنرفن تايناغلا ”تيأر

 1 يقل هبابش ”ديعب ينم رق نم نركني امو

)81( 
 مد و 38/1 ناويحلا



 اهتالتخ نم ”حتطانت ,ءوسلا .زئتعتك - ١
 () ا”راتفتشلا انهت

 اةراتفستألا ”ةكتدنعتب :جيلاتعاأ هال *نآ

 2(م0

 1١6 ظافلالا بي.

 اذ نوثترثكألا ”نئحتو

 (7) !رارتتغاوت رميزاوتبلا يف ًاذاَيع

 اهقلطأ : اهالخ 2(

 ركسلا ؛ ةرفش

 ةمزاب اهتدحاو ءدئادشلا : مزاوبلا 0)





 (4م5)

 / نادلبلا مجعم : جب



 (م4)

 : جيرختلا

 (0716) ودك4# 7+ /؟ ةنكمالاو ةنمزالا يف ةديصقلا

 تاهيبشت يف ناجلا يف (؛؛م)و /؟ ءابدالا تارضاحم يف

 راثنو ٠ هه /؟ ءابدالا تارضاحم ين ( لوألا )و ٠٠١ نآرقلا

 : 116 راهزألا

 د تاكو ك1

 () رذآتج ”نئهتفللتخ لمرات ”تاكرتقب

 اددقاتعتت نئيتبحاصصتك نادتق'رتفلاوت - ؟

 (0)”رياتتتع لوئزت 'وآ “حرت هلات
 "هلل 'نا ام يذّتا_لئجرلاتك ”ي'دتجلاو - م

 0 ”رمصاتن ”فيلح هلل ”سيتلو ”دضتع

 : رذآج / . ىرغصلا شعت

 اهب ىدتهي يلامثلا بطقلا نم نابيرق نامحت : نادقرفلا

 . ةلمقلا هب رعت بطقلا بنج ىلا مجن : يدجلا 0

 -ال4-



 متادجم" نع

 () 'ر قابلا ”فاّتع نيح *

 حبسي ”توحلاو -
 (4) 'رهاتم حبس ”لثكب وهون « عاملا يف

 ردئاو تع” لثم ءاتز'و تلا ”بيكاو كو -

 ف 0 'رحخاوأو ”مداوتق



 اهارالا 'لتعااهمز رع "نأتكو -4
 ()'رداته لاؤش راثآ ىلع لت

 وعسلا يداه "تضر عتو - ٠

 () ”رسئاتم

 1 عش و 7
 (0) ”ريئاتس ءلا فرش !ىلتع عار

 ١ - ”ءوجلن ”تتدبو ”'
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 طقسلا حورشو ٠/١ بارعالا ةعانص رسم : يف

 ينغملا دهاوش ح رشو ٠ يرش / ناسللاو ٠١ ٠ فاصنالاو , ٠

 « 505/1 صئاصخللا : يف ( يناثلا )و ء رظن / جاتلاو ٠

 رارسأو ؛ 107 / ١وحنلا يف 0

 يبنتل 1١ ناويد حرشو ؛ 4ه ةيبر ةنازحلاو 541/5 يربكعلل
 18 ينزوزلل تاقلعملا حرش : يف طقف ( يناثلا) زجعو . هم/١

 بيبللا 5١0 .

 نيتيبلا ةبسن انرعاش كراش

 يف اهكارتشال



 يرصب ىلا يشي امثوتح ينتآو - ؟
 ()*روظظنأف اوثدآ اوُنكللس ام

2) 

 : جيرختلا

 74١: ةرهزلا

 ي ناك ول هل ”رجز بيشلا يف - ١
 ”رجح هلأ الو هنم ؛غلابو

 تعجتراو هيدوف نم "رمحاو
 ”رحسلا ”لفغأ دق ام حبصلا *

 "ةعساو ”بحلا يف ”ةلهم ىنن

 يف "تمي ملام
 امهنيب تحر قشعو بيشم تلاق

 بنذ كاذ يف كاذو

 عيشأف ؛ رل 3 تأشنف ءاظلا ةمض عبشأف « رظنأ ١ ديري



05 

 : 216/5 يناغالا : جيرختلا

 '#ر ماس لئيتلاب بيجتل .رضاتح يف - ١
 () 'رتكلعلاو ”تاتياترلاو ”لهاوّنصلا هيف

 اهنعما دم "روح انهتملاتك

 ةبسن نودبو ؛ 17١ ءالكولا : يف هنعو ؛ ٠١7/4 ناويحلا
 : 1٠١9 باتكلا بدأو ٠١8 / ١نييبتلاو نايبلاو ء م6 / ١ ناويحلا يف

 ”هثوللخ ”م'ونقلا“رسكغتت ”ثيئ د حلا نإ

 ”راتثكإو يع 'مهب "جلبت ىتح
 (؟86)

 : 501/10 ركاسع نبا :٠ جيرختلا

 هللا دبع نب ميهاربال رذتعي لاق
 مهلك سانلا ريخ مطاوفلا نبا اي - ١

 ريهطتب مهالوأو راخفلا دنع
 عمج : لهاوصلا / ٠ نإ | / ٠ ميظعلا يملا : رضاحلا 0(2)

 نيب ام ليق ؛ لبالا نم ةعطقلا . + ةاهاصو لهاص

 + ةديرخ عمج :درخلا 6(



 ةبذاك ريغ نيميب .فلاحو -
 دبلاو هللاب

 اهلنسأو اهالعأ رعاشملابو -

 ًايذك الو ًاكفإ انب ”نعمسن

 ريسلاو ءاعنلايذو ظافحلا اذاي

 "تمزأ ”ةمزأ ام اذإ ناعتسملاو

 (9) ريبادلا بدحلا ىلع اهيذجانب

 مكضعبب ىصوأ 'ذإ هللا ينصوي مل

 رونلا ىلإ يدهتي يذلا *ىنلا الو
 يمد ناكمث ًاقح ناك نإ ”تليتق

 رروصنم ريغ فيعض "يلو ىلإ

 يديقارف ىضرت 'نأناكول هللاو - ٠
 رطل دلل نب اشراف



 هعطاق -رتغملا لحكألا ”عّتطق وأ
 ريرغتل 'لفحأ ملو هيف ”ترذعا

 ضل

 بهاذملا / هسفن ردسملاو « (؟-1) رثاس / نادلبلا مجعم

 يركبلا مجعم يف : يف طقف ( يناثلا ) تيبلاو « ( م - ؟)

 . للقلو م١



 اك ”بنضتهف انهثم "رئاس انفتع - ١

 رآ رلئاع 'لعاب رادح
 "تمد بهاذتملا ”يئرشب اهنمو - ؟

0 

 اتهموُسر' اتفرتع ا ء اهب انرّصتق - *

 (0 رّمض فطالما تاجلمتس <

 () ركيعتت



 (وى)
 : جيرختلا

 : قنع / جاتلا يف طقف ثلاثلاو : ةقانعلا / نادلبلا

 قاس مظتع ىرتكلا

 () رْسيتْملا ريئاط 'وآ ةالكالا ,
 اهب "لص مث *”لحت

 رتكجتهو ”ودْغلاب ًاطلمو اودع

 للفت ةقاتسعلاب قال
 () رصتخْملاب 'وأ ةناورتم يأ دعسب

0 
 : ارذ / ناسللا 9: جيرختلا

 يلعن أو رآذ .ضنيبلا ”كلييبتح ور اذتب
 () رتبشتعلا قارط يف دعاوتسلا فئنع

 (؟46)



 : همه ١ ءايدالا تارضاحم

 يع'رتبت لئيلتقلا لاملاب لات
 رثكملا ”عارذاتهب ”قئيضب ًامختف

9-0-0 
 : جيرختلا

 : ةديحولا / نادلبلا مجعم
 اف .ةدئيحآولاب 'ىمئيللس ”رادأ- ١

 او“ اونهّتجوت 'ىنأ يحلا نبع - ؟ 5 0
 هي“دأو عب *ر ئيغم

 ٠ ( توقاي ) ةرصبلا نم ةكم قيرط لزانم
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050) 

 انيرغلا / نادلبلا مجعم : جيرختلا

 ردتطلا !ىلتع 'ممالت مو يضمنأ -ا

 اب مثسرتو 'ىمالسل

 | ”بب' راتعتملا ”ضئيبلا هب

 () يرئقيت يذلا باسبشلا ضاوئحآ -ط رافو

 7 )*1١(

 ب رختلا
 :يف طقف (لوألا) و . كابشلا / نادلبلا مجعم : يف ناتيبلا

 : #50 رابخألا ةدمعو , 55 ًاعضو كرتشاا

 ”هللهأ لح 'دتق راتدلا ”مدنر ”حتبصأف - ١

 () ررثمتغلا ”يرداتو 'وآ با"ذتكلا ينب ”هلاّبش



 ةفالوت ”ياتغ يف ايضآ باتعالو

(8) 
 جيرختلا

 : 51 يناعملا ةعومجم

 ملك رو دنص ًاضارتم "تتاتك 'نإوت ينإو

 يراديت "ال "وهو 'ةبئبتغ يمنح ”حتبصأ و
01 

 : مم/و يناغالا

 : مهنع رهف ثراحلا ونب هافن نيح لاقو

 حل رطت فتك رهف نب. .راحأ

 يراطت يتب مكر عن مديل ءاجو
-3- 



 عدلا
 : جيرختلا
 : قرط / ةغالبلا ساسأ

 رثكذلا ”هببات ادهن

 دة /1 ءابدالا تارضاع
 ”ماقذلا ”مونقلا "يفتح اذإ

 : 506/1١ ءابدالا تارضاحم

 هنو ”نافرع ”لاوتشلا "رب

 () رئقتعلا 'ةتفئاتخ يهوأ "الإ نس

 ىلعرا

 حرشو ( يناثلا مبيدقتب ) ١١8 لاقملا لصف يف هل ناتيبلا

 « 181/٠ نييبتلاو نايبلل : يف ( ةبعن نود )و ٠ هال ١/ تاماقللا

 ق يتلا لبالا : لوشلا



 يف طقف ( لوالا ) و « ؛م ةالخغناو ؛ 7٠١ نيدلاو ايندلا بدأو

 انها 1

 : 0) بلطملا نب 0 يف ل

 ةيدمملاو ةكم ءاضق يلو : هللا دبع نب با



 نطاب ريعبلا يكتشي نأ : يجولاو ؛ همدق تقر وأ يفح

 هلتف دش : لبحلاو ديقلا رمأ هرفاح نطاب ى

 داديملا نادنسلا : ةالعلا / . لوتفم وأ : ديدش : دصحتسم

 مهيدان ينو ٠ هلصا لعلف : فقم يدانلا ) اخلا هابشا شماه يف

 ( موقلا يدان يف يأ « رمقلا



 2ك

 : : جيرختلا
 هم ١/ يناغالا راتغعو ء ”م/4 يناغالا

 : ذيبنلا برش ىلع هتمال نيح هتأرما بجي لاق
 يغستنن ال

 : جيرختلا

 م51 /10 ركاسع نبا بيذهت

 ”مهلك سانلا ,ريخ مطاوفلا "نبا اي

 ريسهطتب مهالوأو راخفلا دنع
 ”ه”رسشان "مث يرذع ”لماحخ يتإ

 ريوشت ريغ ”رذع 'عفني سيلو
 ةبذاك ريغ نيميب ”فلاجو

 ريحتتل "تتبك 'ذإ ندبلاو للاب

 رطقي ىأ « فطني هنأل هب يمس + ءاضيبلا ىولهلا نم عون : فطانلا 061



 ةشحافب ينع ىدعلا ةكاتأ دقل -

 ريثكتو :فايسأب اهورف مهنم

 آايلك الو اكفإ انب "نعمشست ال -

 رياسللاو ءاعتلا اذو ظافحلا اذ اي

 "تتّمآزأ "ةمزأ ام اذإ ناعتسملاو

 )١( ريبادحلا بدحلا ىلع اهيذجانب

 مكضعبب ىصوأ 'ذإ هللا ينصوي مل

 رونلا ىلا يدهي يذلا 'ينلا الو

 يدي قارف ىضرت نا ناكول مهللاو - ٠
 رورطم ”دحلا ب اهثتقراف

 انطب ينم جتلاعي' ىتح
 هعطاق *رتغملا ”لّحكألا ”عئطتق وأ - ٠١

 رريرغتل لفجأ ملو هيف ”ترذعأ
 (ددك)

 روقبم

 : جيرختلا

 ء 55/ يريكسعلل يننتملا ناويد حرش « 4٠١ ةطاسولا
 . ”0/ه يدحاولل يبنتملا ناويد حرش

 ابدح ج : ريبا



 : جيرختلا

 ١99 نييبلاطلا لئاقم

 لا نب سابعلا حدمب لاق
 'تّججتتعاو تاجات ”تلضآرعتت اد

 اًساولسو بللتقلا 1 ريمض " ”داتعوت يدئنع

 ء بلاط يلا

 نجسلا يف لثق .

 : ةعاجشلا : سنحلا



 (ددلر

 : جيرختلا
 للط / ناسللا يف طقف (لوألا) و « سلجلا / نادلبلا مجعم

 . للم / جاتلاو

 3 عئمادلا انقيرهتف افق - ١

 0) يسبح اهب "لوطي 'نآ ةالمتتست الو
 اهب 'تتفتعاس 'وآ ”راتدلا اتتعملطأ وتوت - ؟

 () سنتا لكلا ”صّتنلا ا اتنصصت

 انهركذ ستي“ مل دئعُتبلا "نأ متلي

 يسني“ دقو ”ليوتطلا ”يأنلا ”لهذي' دتفو

 ا راوخغلاب "تتتكس 'ناف - ه

 (4) سئلتجلا ىلإ ”نّح_سنلتجلاب 'وآ .راوتغلا ىلإ

 (انب تفعاسوأ) حيحصلا لعلو

 ةعيرسلا قاينلا اهب ديرب : صنلا تاوذو : ثحلاو ديدشلا ريسلا: س

 1: سلما / . ليالاو ةبادلا ريس نم

 - :يعمصالا لاق : نميلايليامو ةماهت وه

 "ن0



 () سئمتشلا ”علاطتم انه اه ام

 (ذاكة)
 406 يركبلا مجعم ٠ جيرختلا

 لابج ءامسا ) يف غبصالا نب مارع
 خماش لبج توقاي لقني هنعو ( 418 ص اهناكسو ةماهت

 ةقهاش ةلق هالعا يف

 صن رقملاو



 () طرشتنسملا

 طسو / جاتلا : جيرختلا

 اخس فصي لاق

 هذخأب لان ثيح كلبحم فذقاو

 طسوتن الو مثعاو اهدوع نم

203 

 طبا / جاتلا : جيرختلا

 هردص نم يننيغض بابض تمثج

 طبأتملا هليحو طاينلا نيب

 ل ةماهلا ضرا نم لئاح

 ) ةلهاب دالبو ةمايلا ضرا

 ( توقاي ) ةربو نبا



 حج : جيرختلا
 طعب / جاتلا
 هرادب ناوملا عدأ ؤرمأ تا

 )١( :طعبأ -ةلذملا متساأ ناو « امرك

252 

 : جيرختلا

 ططع / جاتلا
 اهديدجف « ىلبلا اهئفراعم 'تسبل

 () .ططعتملا حتاملا بوثك ”قلتخ

 (ا86ه)

 : جيرختلا
 طفرع / جاتلا
 هئوعك ”'ءاشأ يأ ولو يضغأ

 () طفرعلا هكلوشك هل تنكو ًابرتج ٠

)114( 

 فيحصتو هو . : . تسيل : لصالا يف



)١15( 

 طاع / جاتلا : جيرختلا

 'ىتادلاك ”سناوأ اهب تيأر دقلو

 طتيعلا ءابظلا قدح نم ”نرظني

 (1اا

 طمغو طبغ / جاتلا : جيرختلا

 هسفن فصي لاق
 ”بيطخلا ناك اذإ ”تنبتث ٠ ”هتنأك

 طبغم د'رو روكي ”فاخي كاتش

 (ا16

 جيرختلا :

 طبل / جاقلا
 اًنهتلمأو ناوملا راد "عدت ىتمو

 طلبلتملا ةضيرع ةدالبل دجت

2155) 

 طقل / جاتلا

 اهتزوحي ناجحلا .معنلاو ملهادلاك

 رطقلم نم وأ ناهبن نم نالجرت

)390) 



 : جيرختلا
 طحق / جاتلا

 اهني ملل ًايوادأوت ًايداتودتو
 )0( ٍطحلقم ماتعوت طم نم رباع

 نملر

 : جيرختلا
 طهر / جاتلا
 ناهلس نب دحاولا دبع حدمي لاق
 جرملا <ةادغ كوبأ

 طهار_توملاب لاس 'ذإ 'ىغولا ضاخو

 مكر

 ىلئعلا ”كتتروأ . ”ءلا ”كتروأ

 طلف / جاتلا : جيرختلا
 :() ناهلس نب دحاولا دبع حدمب لاق

 ا خكلا

 :يوادألا / . ةحوجرالا

 اهلعلو ( ىوادأ ) اهعمج ناسللاو

 ذعو يراحص ) لثم فلألاو



 رةنهبن_ر تك ”لثك "ضآكو تخ ”أرمآ ”ناتكو

 00 'هطلافي' ”رش موي بورُح يرمو
 معو

 جيرختلا

 طرم / جاتلا

 : هتقان فصي لاق

 ةراطتسم كراف يني

 هطرامت تماقف يريغ اهلعب تأر ٍ

(14) 

 عتر / جاتلا : جيرختلا

 ءاش بعقب ”تنبث' نيطوشلا ينو

 اعوترلا لبالا هتاوخ ضفي
 (1مهر)

 : جيرختلا
 عير / جاتلاو ناسللا

 ًاثالث ”ىنم جنيجتملا ”لّح الو

 (؟) اتعاب رلا اوُنعَلَدط الوتء ضرتع 'ىلتع

 أجاف اذا « نسحأف اطالف



00 

 : جيرختلا
 ةيدعسلا ةركذتلاو 44 - 4م هب نونضملا حرش : ين تايبألا

 ةعومجمو ؛ 1558 156 يرتحبلا ةسامح : يف (؟-١1)و هم

 «مكو/1 ءابدالا تارضاحم يف طقف ( عبارلا ) و , 54 يناعملا

 ”ةملصع ساثلا نم 'لئخأت *لتنآ اذإ - ١
 00 ”عباصألا <كيتحار يف اهب دش

 )00 ”عيماتطتملا 5 عتسآو ىلع

 نيم بوك كلا تلا ينإو

 'عساو ”بوثلاو بوُتلا سبل ”كرنأو
 ييطم هاسيملا ضعب“ نع ”فرصأو

 (0) ”عراتشتملا لاتجرلا "ضعب تّبجعأ اذإ

 ز ءابلاو ؛ رعبتو لبالا هيف لوبت يذلا ءايسلا هام

 ءاملا قرط تبرش



 (دامال

 507/5 يربونلل برألا ةياهنو ء ٠55 يرتحبلا ةساح

 ةّجار عماتطملا ضعبت نع سأّيلا يفوت

 رادآ .رليتخ بر“ ايو عياطتملا هنتتك ”مماطتملا هن
 دمر

 : جيرختلا
 روت / ناسللا

 ”عرداو ,لوتقلا ”نكاتس اينايح

 : جيرختلا

 عبر / جاتلا
 عوبرم هدرو رّثكتت كاش هنأكو ابصلا هفجفجت ًاقثل

10) 
 : جيرختلا
 عتر / جاتلا

 ىمحلا ىعري ”سيعأ لك ىلع
 ”عترتملاو ”درولا هل ”عاتطأ



)١41١( 

 جيرختلا

 577/1١ ءابدالا تارضاحم

 'موهمولح ضلعي !ىونضر *"تتززو ' ولو
 () 'عررتضن' هليتلتع 'تادياز وتلو ٠ '"تتاتغتل

 )؟1١4(
 : مخحتلأ

 مجعم : يف طقف ( يناثلا ) و ؛ لحفم / نادلبلا مجعم

 يركبلا ١151

 .ج ( اهرسكو ءارلا مهب ) :عراضت



 وأ
 () 'عولضم دآؤ



 (4ه)
 : جيرختلا

 طقف ( ثلاثلا )و , ةفافك / نادلبلا مجعم يف ةديصقلا
 يف (ه - 4)و ؛ عشو / ناسللاو ؛ ؛م اعضو كرتشملا : يف

 ةياهنو « قلخ / جاتلاو ناسللاو ٠ ”1//59؟ ءابدالا تارضاحم

 ءارعشلاو رعشلا يف ( 8 - 76ه )و ءا/ل*/* يريونلل برالا

 نبا تاقبط يف : طقف ( سماحللا )و ء 58 ىوحلا مذو ؛ ٠

 ,ها// ٠١ دادغب حييراتو ء 15١/1١ نييدلاخلا هابشأو ؛ 7١ زتعملا

 حورشو :٠6 ١ زاجيالاو زاجعالاو , ؛+م ةرضاحناو ليثمتلاو

 تايفوو ءاؤو4/ةو م4 || دقعلاو ؛ ها دنزلا طقس

 يثوملا 50 ءافلخلا حيراتو « اتف / ناسللاو , 554 / ه نايعالا

 ؛ 19/١ ةدمعلا يف (م4 -ا/)و ب 4١ ةغالبلا ررغو ءل١4

 ءاسنلا رابخأ يف طقف ( نماثلا )و , 54١ /؟ ركاسع نبا خنيراتو

 ١44/١ ةبابصلا ناويدو ء "4



 رو 'ىتفلا فآرّششلا “كرد

 ودتغ

 أ ) نادلبلا مجعم

 اما : ىوهلا مذ

 ةفافك وهف ةعقو هيف تناك ءاممسا

 -14ه-



 انهثئانا دتق ةتلبل هاذ ”بارتلف - +
 ”عوتف'دم انهلالتحمب انهئمارتحو

 اتهتأتك نوئيلعلا روح سنا وأب -4

 00 عبد ”نهداتج ةةرسلجو ”مارآ
 انبولكق نيبتست لئابتحلا دليص ٠١

0 
01 

 : جيرختلا
 50 يرتحبلا ةسامحو ؛ 7م / ٠١ يناغالا
 نبا هل لاقف ؛ هبثي ملف شيرق نم الجر ةمره نبا حدم

 اقف ء هنم لبقي ملف . هةوفم رعاش هتناف . لعفت ال : هل "مع
 : ةمره نبا هيف

١ 



) 14100 

 : جيرختلا

 ثعو / ةعالبلا ساسأ

 عيمسلا يعادلا
 مالكلا نع زجع اذا : ناسللا ثعو لجر

14 



 : جيرختلا
 عسن / جاتلاو ناسللا

 () 'عوستلما , ابتصلا ةتنجارادمب ؛ باه

2 

 جيرختلا

 اروع عصرا ء 28+ دنزلا طقس حورش

 8 ”ةيأد ”نبآ "نإ

 .لامشلا حبر هتذخا : عوسنملجر

 هاذرأ دق يذلا ربعبلا ةياد ىلع عقب

 رهظلا راقف : ةيادلاو ٠ ضوهنلا ىلع ر



 كلير
 : جيرختلا

 5٠١/١ ماشه نبا ةريس

 ةربتع راد ”لثكب تاره اذإوت

222 

 : جيرختلا
 19/1١ ءابدالا تارضاحم

 اوُدَصَح ”ماوتقلا اذذإ سنيتق نم ”كت'دتجوت

 () عِلاَضألا نئيب بئتقلا طاتين ”ناتكمت

 (دهكر
 : جيرختلا

 اهك / جاتلاو ناسللا

 الع كفا بك

 ىهكأ ةرخص هل لاقي ةئيزمل ىهكأ

 تاو



 *ةفطتعم نادلولاب بعلت
 (ه4)

 يغقت نأ "يلع ءيش نوهأ

 ()هفطن مباب دنع ”ةبولقم

 (1هوز

 اتهبكارب
 (5) 'هفتعتتلاو ,عاسنالا :لوضف آموي



 (ذهكر

 (يناثلا) تيبلاو ٠ فلح / نادلبلا مجعم ٠ جيرختلا

 ميرأ / هسفن ردصملا

 ولاب :عوُمدلا ”ضتقن اًتجونعت - ١

 (0)'ةفستتما درلبلاك موئسر ىلع

 "”قّلتخ ”لزنمت داب امتك '"تتداتب - ؟

 (0) 'هتفلتحلا يذق ”متي'رأ !ىبرأ ”نئيبت
 (ا1هالز

 : عج
 علض / ةغالبلل ساسأو ء (ة01/1) علض / ةغللا بيذهت

 :أرما فصي لاق



 (1ه8)

 : جيرختلا
 فحت / جاتلاو ناسللا

 0( 'هتحتم حاتجتنلاب اهتآو

 )وؤه١ا(



 سيل
 115 / ؟ ىضترملا يللامأ

 انقارتجوت اهاَعَت

 7 يرات انس "لل

 (ذكلر

 علب / ةغالبلا ساسأ

 اهتأك اعولب اتيهاط برتقو

 ()'فتشلخآ نياتغملا ”يللطم _رشستكلا 'ىدتل

2 : 

 : جيرختلا

 ٠ قولصم / نادسلبلا مجعم « قواسم / يركببلا مجعم

 . قلصو فلح / جاتلاو / ناسللا

 1 "كبك 2 5 "سقي

 (0 انقودنسملا اوُيحَتبصَف فنيتحلا يذ نبم

00 

 ) اهب ديري

 الا نطاوب يلطم : نياغملا لطم



 (ددعر

 جيرختلا
 قئر / جاتلاو طرف / ناسللا

 + بظنح نبا حدمب لاق
 ىلعلا نم .لاجسلا ير

 () اقونرتلا ”ردمب ”جلبأ رٍضوح يف

(154) 

 : جيرختلا

 وو ؛ ؟١ زتعملا نبا تاقبط ٠ 5م شيرق بسن يف لوألا

 اهعيمج 400/4 ركاسع نبا خيرات بيذهت

 ملا حسم ١ حدمب لاق

 كيف دجوي بيع ال : زتعملا نبا تاقبط

 فذح نوكي نأ زوجيو : ةفيلللا ىذ : يف ةغل هدنع ( فياحلا وذ )

 ةكم ءاقلت عضوم : قولسملا / «



 0 كلام 'يتع'رتق نبا اي كهجو نودحي - ؟

 اقيلط هوجولا ظلع اذإ ةالهس 0

 (ا156ه)

 : جيرختلا

 الا مجعم يف ناتيبلا و2 ىوهأ ةقوس / نادلبلا طقف (لوألا) أ
 زجعو ؛ / جاتلاو ٠ قهوع ةقرب لواآلاز قرب / جاتلاو . قهوع ةق

 ه١ اعضو كرئشملا يف طقن



 : جيرختلا
 ن4 - ٠١1١/5 يناغالا ىف ء (؛) تيبلا ادع , ةديصقلا

 (؛- )و  نيدم / نادلبلامجعم يف ( ١١٠ه - + ءارو

 ( عبارلا )و ءكدلا تاهيبشتلاو « 45 راشب رعش نم راتخللا يف

 مجعمو ءلثللا ( تاطوطخملا رداون ) داهشتسالا تايبأ يف

 ,»مه. رابخألا ةدمع : يف طقف (سماخلا) و . ةرميوس / نادلبلا
 ةعومجم يف مرشخ نب ةبده ىلا ًامهو بسن طقف ( ثلاثلا )و
 , 18١ يناعملا

 , () كلملا دبع نب ناهلس نب دحاولا دبع حدمي لاق

 : () كلما دبع نب ديلولل نب سابعلاب ضرعيو



 مب "نيكل -ه



 حتت هلو “رقت هل -

 )١ ”قترحلا انهفاترثطأ يف لاش اَنقلا اذإ

 ”*هعفني 0 دنع لام "ال "موي يف - م

 ”قترتدلاو ل 0 لا تالإ

 ملهب 1 ًاناتيحأ حمار لاب ”نعطي - و
 مسهينادي" *مث فليسلاب

 0 نيموت دوج نيم” كباب ”داتكيت -

 نود نم
 ”ملهتروزأ 'نآ ”الاتجر يرولطأل ي

 () ”قرتولاو كلا 'ر تكع 'مكهيفو

 ”'تتفلشلك وتل يتلا بانل "ين
 لا يف ”زواتعتملا اهيف

 عس واذ وهو ًاموي بولا ”كرنآو“ -

 وهو ”بوّتثلا 'ستبلأو

 ()' قتلا "بتر ملا /تنمثحت 'تئمتظونوأ

 راثلا بهل :قرحلا 6(

 اذن



 (اذ54)

 : يف طقف ( عساتلا ) تيبلاو ء 307 - 55/1 يناغالا
 . "4 نويعلا حرم

 )١(: رفعج نب [ هللا دبع نب ةيواعم نب ] هللا دبع حدمب لاق

 امبارف 'ىمئاس ةموتيلا تاوث ةلإف

 قست مما ريتغ ونهتللا ,ضئو تحب انبأ_رش
 [نهلصو رك ذا تاردعا د
 ف ”تايارجأو

 ةحاعم وطئانا انامل :نكر

 ىرخأ دئاصقب انرعاش هحدم يذلا ( بلاط

 : رفعجو هللا دبع هيج رك كياووف ؛



 ههتجو قر قآا يف ير -ريتللا 'ىرتت - ذ

 (0) تور 'ةئي' رج فنيّتسلا يف 'تنأل“*أل امك

 2( هل كس ةءاشا ام 131 ”مرستك “+

 قلحللا :كامّسلا قاوف ”بتشت هت

 ”لضقف ال امو -م

| 

 ”هباتصن اتهيلا ئزشعلاب *
 بتكرتملا اذ الون آقا

 *وآ للا دبتع

 (0) قّيمترملا ”يحتيرألا ”كنيبأ ”لثنمو

 .. سانلا هاشغي يذلا ميركلا داوجلا : قب

 كوواد



 (ا5ك9)

 : جيرختلا
 مه1/11و 15/5 يناغالا
 حح نب نسح بطاخي لاق

 اذئيبت يدهتنسا كيلل ”تن
 اب قداو

 ًارادتغ كا"

 نا هللا دهع يلع انأو : لا
 قلع دقو « (

 نسح نب نسح عم ةثداحللا هذه
 ؛ ه١ ةنسدلو يذلا ةمره نب

 هيوخأبو هب الصتم ةمره نب

 راد "61/11 ) ةيولع

 ىلا ةيوسنم ( بتكلا ٠ ( ميهاربا هنبا ىلا

 . قمحلا :قوملا (0



 (لالز

 جب رختلا

 هال ص ةيدعسلا ةركذتلا
 1 ”ةظعومو



 (اار

 جي رختلا

 قاس / جاتلا

 ال بأ وعدي يذلاب الو

 (دالكر

 قلط / ناسللاو جاتلا لع 113 :

 اقلاط بلحتف اهتريبك يلشت

 () اقيمرت اهراغص نوق'هريو

 (ااهر

 : جيرختلا

 (؟) 8 ءارعشللو رعشلا

 ةنيدملا طرش بجاص كاةربع ن دى بطاخم لاق

 انبأ

 | طرش بحاص كارع

 ءدحلا هدلجف

 لاماذ :



 (0 البنسأو "يت



 (داللز

 : جيرختلا

 (ةرهاقلا : ط) 55 ٠ ( قشمد : ط) ٠٠ رئاخذلاو رئاصبلا

 ”هتتنش رف ”كليلا اوُئقَسبس . ىلاألا لب

 0( الئيبتسو

 ءللكو اااو ٠١5/5 يناغالا يف (م - ؟ د ) تايبألا

 (8:1)و . 350/9 ركاسع نبا حخيراتو ؛ 138 / 5 دادغب حييراتو

 ةغللا سيياقم : يف ( لوألا ) و . ٠٠7١/٠ ةياهنلاو ةيادبلا يف

 دادضالا: يف طقف (لوالا ردص) و ءارس /ناسللاو ء ٠4/1

 41/١ ثيدحلا بيرغو ء ه١ لاوطلا عبسلا دئاصقلا حرشو « 1

 يللاقلا يلامأ يف ( ١١ ءم- +. ه -؟)و ليخ / حاحصلاو

 لتئاقمو ء.هده/0 يربطلا خيرات يف( 4 - م)و . / ٠0

 سانيالا يف (5-7 :8) و . +٠ يناعملا ةعومجمو ء309 ن

 برالا ةياهن : يف طقف ( ثلاثلا ) و ؛ ١:١ باسنالا لع يف

)316 

 . ىلألا اولعج : ( قشم»



 طقف ( ثلاثلا زجع ) و . 50/١ ءابدالا تارضاحمو : 5
 ”ءارضاحم : يف طقف (عبارلا)و 04 يقوزرملل ةساوملا حرش: يف
 ه)و . همم بادآلا رهز يف (م - هزو . هدم/1 ءابدالا

 (٠٠ه) و ١45/١ ةيرصبلا ةسامحلا يف ( ١ ءز6؛ءم- ا
 ب٠ رئادلا كلفلا يف طقف (ه) و . ١ باسنالا ملعب سانيالا يف

 (041ه1ا) و . ه4 ١/ رابخألا نويع يف (:؛هءمءال) و
 00 ءافلخلا خيرات يف ( 8١0 ) و . 50/١ ديرفلا دقعلا يف
 , 88/١ ةدمعلاو , ٠١ رهاوجلا عمجو ,. ٠١4 /* ناويحلاو
 مها/5و مج١  م(./١ ديرفلا دقعلا يف (؛ ءذ؛ءال)و
 يق طقف ( عباسلا ) و .ة4/١ برالا ةياهن يف( ١؛ءال)و

 ١٠١/١ يناغالا رام : ين طقف (نماثلا) و 45 ساون يبأ تاقرس
 11/١ ىضترملا يلامأ يف 1١( - ه4)و , ٠٠١ كوبسملا بهذلاو

 : 0) روصنملا حدمي لاق

 ”لياتختتملا اًببصلا ”كلنع ”هباوث ىررسس - ١

 (0) ”لياترملا ”طئيلتحلا عدو و

 || ةياهنيف يريونلا درفنا 06(
 ( ةديصقلا هذهب هحدمو



 "تزواجت 1

 0 ل 00 2

 [ موتقلا /

1 3 00 )0( 

 ىأ يذتكاتك ىضم ًائيش ىأ ا 13

 عاتق وهف ل لاق 'نإوت

 اًضرلا 'ىدتل ”هنجوت, ناتهجوت هل "مب رتك -

 )١( ”ليسابت ةتهيرتكلا يف ”هنجوتوت

 ءريطلا خيرات

 اطلا لتاقم

 برالا ةياهث

 . نوندالا : يلاقلا يلامأ

 مربي ال أر ما روزت : سانيالا

 ءابدالا تارضاحم

 ةيرصبلا ةساحلا

 ذفأ اذا ؛ هاجتنا :



 ا نع وللا يشم ريكي
 ”لتاتقملا هنيتتكمأ ام اذإ و

 هرريرتم .قاتفح نع ”تاظحت هل -

 () 'ليئاتوأ ”باتقعع انهيف اهئرتك اذإ
 حارا فتحا كن

 ”ليكاتت لثكألاب تل واح يذلا“ 'ماأو

 4 ”ةلئيسوتو ”ةتجاح يج'رت ةكاتنتأ

 . يذلا امأو : :

 مأو : ديرفلا دقعلا

 ركاسع نبا خيرات



 "هلع كنتع ةّجاتح اذ '"تّعّئجرت ةالوت - ٠١

 ”ليجآ ”كنثم الجاتع ًارئيتخ

 ”هسلفتن ”هنجتولا ”لاتبلل كيف ةمتال الون - م

 ”لخاتبملا ةكئم دوجلا يف 'تّمتكتنحآ الوت

 مشاه لآ نه ”ءاضليب *ةّثئيط مهل

 ائاتبتقلا بارثتلا ,ماؤنل نيم ”دتوئسآ :اذإ

 "الد لعم ”ق 'لدنعت "ل" كئتبآرت - ٠٠
 ”ليغاوتشلا ”هئنتع "كلاب ملو ٠ هاوس

 فيوم

 : جيرختلا

 1514و 1155 يركبلا مجعم

 ةواور ”فئعَد «ةءامْس[ نيم 'فنعتلا اف

 بارتلا موك نم : 70/1

 ةسلانع ردنا ام : فعتلا

 ( ةواور / توقاي ) ةنيدملاو عرفلا نيب ةبا علو

 ( توقاي ) ةنيدملا لبق را

1547 



 (دمكز

 عابن ٠ تفك ٠ مضارق / نادلبلا مج عابت « تفك « مضارق / نادلبلا 5-5

 ”لتشملاف لهآ نيم *عمأ اقع ١
0 

 اق



 : جيرختلا

 تايبالاو 1521١ نيتيبلا ادع ٠05 /ه ركاسع نبا بيذهت
 يف ( عساتلا ) و ١١١ يرتحبلا ةسامح يف ( )1١84 ١0

 571١/1 ةئزاوملا

 يلع نب دواد حدمب لاق

 لاب مراكللا *رعاشلا اسهيأ اي -

 اواعف ام مهنكل "الاجر حدم-

 امك فالحل كلوق نم كبسح

 ”لمجلا هلوبب ًافالخ اجت
 دقف تدرأ ام قطناف نآلا

 ”لبسلا اهتهوجو“ ًاجاهب تدبأ

 ”ةحدمم كنم دوادل 'لقو

 ”لغن اهفلخ نم اهزامل

 الو تادعلا فلخي ال عورأ ٠-

 ”للعلا هلاؤس هذ ّ

 اص هنكل -

 اولأس ام لاؤسلا هنم كردي

 هتءورم ”بزاع ”زجاع ال ٠-



 كلو بتقعملاو ”راجلا هدمحي -م

 لضفلاب قبشي -ه

 ”لجعلا :هفرع ”ثيرلا لعقي

 يف ءراكملاو دجملا

 لج. هلع "لسع .ريخ
 هتلاقم هب تفوأ لاق امه-١1

 للعلا هل ضرتعت مو . ًاوفع

 ىلإ ءافولا ةبعش هب تلاس ٠١

 'لبجلا ىهتناو ”لهسلا,

 : جيرختلا

 58/١ ةنازحللاو « لقب / .ناسللا ء ٠" + دويملاو ٍصوقنلا



 (دمهر

 ير ع ها /7 يريطلا حن
 فورعملا هللا دبع نب دمحم ىلع هبت

 ”لودتفلا انهب



 (دذكر
 : جيرختلا
 ()و4-هئ501)و , ؟مه - مدع / ؛ يناغالا يف ةديصقلا

 ين(و الد هيل زو علا

 400/5 سيلجلا ةهزنو مه ( طوطخم ) رحسلا ةمسن

 و هللا دبع

 '"لئاق ”قادص "ثب'ام اذإ اجدع

 م : ًاضيا حيرلايذو ٠ ضرالا ىلعاهنم بحسن

 مانقلاو بارتلا نم ضرالا ىلع هت رج امو «

34 - 





 : جيرختلا

 موج / ؛ يناغالا

 نب دمحم حدمب لاق

 يناهفصالاهفارعي ملا (1)

 نب نارمع نب دمحم ) ب 71 هناقبط دقف طايخ ني ةفيلخ امأ

 ةنس تام». نايلس بأ

 حدمل ضارعت هّلعلو. : ةقباسلا ةديصن



 خلا

 ملس / جاقلاو ناسللا

 () 'هللماوح

 : جيرختلا

 مهم / ؟ ةنزاوملا

 دلا يف وه ةالق

 'هليغاش نئيأدلا نتع ايثثدلا'ضترتعالو

22 

 : جيرختلا

 لوا / جاتلا
 ”مهئعافد 'بتعي' مل اوعفاد 'نإ

 () اوثتوأ ةياغ "وحن اوقباس وأ

 ٠ بونجلا حير : ىماللاو ىماعنلا

 ٠ قبس : لوأ 0



 نب دواد حدمب ةمره نبا لاقو
 هر مذأ ءكفنآ اف ًانينغ يصوأ

 لاتقع تاذ ارومأ هيلع ىشخأ

 بشن ىلا "رظنت ملو ”تلله ام

 يلاسحلا ةقلحلا 0 طعت امك

 ”ةقلغم ”باوبألا كل ”تحتف دقف

 لاضفم نيجات يذ ”لك ىلع 'لخداف
 مهردجم رمغ يف 'شعت كولملا راد

 لا نعو ”مع نع كءاجر عفراو
 ا 5 كل ام ”لاجرلا <

 لاهباب ةالاهبإو ”رضب ارض
 هلئابح تلفت ال ”دواد دواد

 .لاصو "دولا يناس
 ”ههلك ”سانلا كادف تيسناف

 لام نمو لهأ نم *رتمتأ امو
 اورضح دق ”ءادعألاو ةثيورلا موي

 ٍلاوهأو فوخ ىلع يشمأ ”تئج ذإ



 مهنيعأب ”رش نع ”نومري ”سانلاو

 يلاعلا بقرملا قوف ”حبصأ رقصلاك

 ”فرطلا هيلا نوعفري ال -

 لالجا فوخنكلو شحف فوخال

 مهتؤسف يتاجاح ”تئيتفالت ىتج -

 يلاوحأ ءانحشلا واوأ !"ربت دقف

1 

 ”قحلتل تءاج

 (ا1ؤ؟)

 : جيرختلا
 ؛ وال -ةكل١ يناغالا راتخمو , مالو مل يناغالا

 ,ءا0 ( طوطخم ) رحسلا ةمسلن يف ( ٠١65 - ١١ -١1)و

 (.) 407/5٠ سيلجلا ةهزن ين(" -١1)و

 ,لتتطلا ”سراد 2 ماس 0

 .لتحلاك ”لاولحألا ”تدرت ”لّطتعم'

 لصالا يف م



 اتعلم 'اوادتم اهلها .ىآر 6-9

 .لتهتملاتك ”دوتلا ةداتعوت ةدوثدُنصلا

 هلك ءلوو ةلاكلد كادو <داسعو -*

 ,لّحرلل رثمتدلا ةلاوتط كاعد.”

 انتحل ”راطوت آمادس اههاو مآ ”داتعوت - ه

 () للعلاو .مارّصلل انهلئهآ اتعاد ”ملهتس
 ”مله'دّنص ”ءارتملا ءاتسوت ةدصوت اوأدص -5

 (0) لتلتعلا ةةماوتح اهدرت .د'رولل ”ماتحوت

 لاك دولا داعو : رحسلا

 ٠0 ٠ مهس اهل درو امدس

 ٠ ٠5٠ درولا كلخو ٠ ٠ ٠ اودسو اودص

 لو ٠ اهنم هذه ركذو « مجعي فرح اهيف سيل :

 ًادحأ نأ نظأ تنك الو « ةمره نبا رعش ف ةديصقلا هذه

 نب يحي ركذ اذكه ٠ ٠ ٠ بابا اذه

 يف اهتدجوو ؛ تيب نب أ نم وحن ةديصقلا نأ هربخ يق يلع

 ٠٠ ٠( اتيب رشع ينثا تيكسلا نب بوقعيو يعمصالا ةياور
 * ثكملا لوط نم ةريغتم : امدس

 - هدرلا / ٠ يناثلا برشلا : للعلا / ٠ هترمغو هترثك : ءاملا ةموح

 ت18



 ”لتحصتع اه'ؤام ًاهادر ”قلحو ٠-

 (0) لّستعلاتك هللا رمعل هدرا ”ءاتمام

 هعمتسم "دس ًامامتح ”مامتحلا اعد - م

 .لتمألا ةحماط آر اعد اك

 ةعّمتم ماوح ةّحراتس :حوبمط - ؛

 00 ,لآهّتسلا ”ديكاتم ”لئهتس ”رلسلا ”عراموت
 هلل "دكرتم ال رسئمآ "درت اوكوتاتحو - ٠

 ,لصولا .ةعاوتللا_لئهأل ”ءادد 'م'ريصلاو

 ةّمر ثكم ”لثك !ىلثعأ "للا ”كلتِحأ - ٠١

 لمعلا حلا ص !ىلثعأ ةكاتطنعأ للاو

 '0'ديعاو م ”حلمتس ”هادراومأ ”لئهتس - ١

 20 لمح قداس ماريكل *دلوسم

 خاغالا )

 *« ةهدر عمج : هادرلا / ٠ هنع مهعنم : ءاملا نع 'مُمعآألح

 * ءامسلا ءام اهيف عمتجي ةرقثلا

 يذلا : عململا / ٠ مخضلا عيطقلا : موحلا / ٠ ةيشاملا : ةحراسلا

 رسلا/ ٠ بصختلا : عرمملا / ٠ هنول رئاس فلاخت عقب هدسج يف

 عطقنب ال يذلا مئادلا : دكاملا / ٠ هيف عضوم مركاو يداولا نطب

 ٠ همركو هلمجل هبوتي امل لاّتحالا ريثكلا , لوح عج : لمح

 اا



 (او*ر

 (ه- )و ,؟هو/ه يناغالا يف( )1١- تايبآلا

 يلاقلا يلامأ يف (؛ , ؟؛*) و + ه1 نارفغلا ةلاسر : يف

 (6,0)و 30/١ ركاسع نبا خيرات يف (؟؛")و ءد١٠/
 (ثلاثلا) و , 58م4 / ؟ ركاسع نبا حنيراتو « ”*/ يناغالا يف

 ؛ه؟ه لاوطلا عبسلا حرشو « ؟45 / رابخألا نويع : يف طقف
 ؛دد"/١ يناغالا راتخمو , هء5 و موه ١/ ءابدالا تارضاحمو

 (سماحللا ) و ؛ 14١ مولعلا حاتفمو : 150 نايبلا لع يف ن

 ١ه١/١ نآرقلا زامو « ١4 دادضألاو

 راربألا ةرضاحمو 18١/5 ٠ دادغب حنيراتو ممم دربملل لماكلاو
 لمآلا ةبغرو ١٠68 ٠ نينجامتملاو فاتر ظلا رابخأو ء "سس /1

/15 

(2) 

 5 ع راد اي ا ا ل
 () لتطت نمو ةتئمد نم تيّئيْح

 ٠(ةمره نبا هلاق رعش لوأ ةديصقلا هذه نا ) 158 / ه

 ٠ هعطقنمو هطسوو يداولا فطعنم ( حتفلاو رسكلاب )

 ةيئامث ةثيدملا نيبو هنيب + ةكم ىلا



 ةيتتأا ”ليحتا ام اذإ ١-1

 () لتجوت 'ىلتع ثيم ًازوئمض 'تتاتب
 هالو" لاصيفلاب ”ذاونعلا 'عسبتتماأ هال - ؟

 راق الإ ”عاتنبآ

 روض ثناب .: ركاشع نا خيرات
 ( 45/1١" ) ءابدالا تارضاخم

 1) ءابدالا تارضاحم

 اهترج نم تعنتما دق اهرئاظن رحن نم تأرامم اهسفن ىلع اهفوخ

 ( يناغالا نع ) ةزماض يهف

 + تجتن دق يلا لبالا : ذوعلا

 اهعتمأ الف فايضألل اهدالوأ

 هتبرض : اهرحنم تأجو



 (ا9ؤ؛4)

 جيرختلا

 ١6١ ةحضوملا ةلاسرلا

 : هيناعم اوراعتساو هرعش اوقرتسا ًاموق ركذي لاقو

 اهحلنصا ر

 () لتترلاو تاتجاتحتلا_م'رتحلا يذ<حالصص

 ”ةتيقاتب ”ني'وارلل ”دئاصتقق واذنح[ -

 لتتملا "ةئيشوم ملكهتنب اهل

 رق يذ حا

 لطخ يوذ نع [داجدا اًنمإو ء ى

 لستات موتقلا بولق يف * تتفقوتساو

 اتهجراسمت يف .صوتل اتهيلا ا'ووته'[ -
 () لَببتل لاوتشلا تاتهّتمأ اوُنع

 اهب نوللقعي ال ةلفع اوئعللطتتساف -

 () ,لتمتملا يف عوُمجتملا ةدعتق اوُعضاوأوت

 لك نمو لاملا نم « ميدقلا
 زترلا / ٠ فراطلا

 اها نم اهيلع يتأام يهو : لبالا نم ةلئاشلا عم لوشلا 0

 ٠ اهنبل فجو اهعرض عفتراف ر

 ريعبلا عضوأ / ٠ ربعبلا هب دشي لبح : ريعبلا عضوأ / ٠ ريعبلا هب دشي 2



 ”مكهلحف قرط يف مثهكر اشلأ امو - ١

 ,لبج ةالو مهيعارلأ لئهتس الو

 هر عأف يملسو 'ىرأ ”لاتزآ 'ن
 () لبق 'ىلتع ًاموُسوَم رخآ دواذ يف

 ”ةتعتارت يهوت ًآصالق ”تئمّسوت اموت - ؛
 (0) لئقتعلاو داتيقألا

 حييرات : يف طقف ( لوألا )و ٠ 515 ءافلخلا دالوأ راعشأ

 ( دئادشلا يبأ ) ىلا بسني ه7 / يربطلا

 فورعملا ٠ نسحلا نب هللا دبع نب دمحم بطاخي لاقو

 : ةيكرلا سفنلاب

 عرسي هتلعج : ريعبلا تعضوأو « هريس يف عرسا

 نيثالثلا اهددع زواجتي ال لبالا دوذلا / ٠ ةمالعلا : مسولا

 « ديقلا عمح : دايقالا



 اًتمتجلملاو# ”لجاوترلا ”كنتتآ - ١
 () لتجلعتت الف ىسوثم نب ىسيعب *ت

 ِإ تءاسيتحلا نإ ”سالا يل لاقو - *

 ناسللا : يف طقف ( يناثلا ) و , نيطسلف / نادلبلا مجعم
 . طسلف / جاتلاو

 .لئليلاو داقارلا بويع دعب

 )ه١9486(

 ٠ تابرقملاو بئاجنلا



 "ةئيطئعلف *سأك -

 نيل ع
11 225 

 : جيرختلا

 للض / جاتلاو ناسالا

 ملعي .اهمئاركيرتعملا ”لئاسلاو
 (ا96١)

 لضت ينأ

 : جيرختلا

 هالث/ ١ ءابدالا تارضاحم

 "دي

 ,لمشألا ةةداتع ا"ذئخأتت 'و

2051-0 

 ٠ ةلزم نم ءاع تجش جاتلاو ناسللا

 ٠ فيحصت وهو ؛ لسنلا : ( ابروا ) نادلبلا مجعم

 (19ا/)

 تجزمو تطلخ : تجشو تبيش /: نيطسلف ىلا ةبسن : ةيطسلف 1(2)

 ٠ ضرالا لصي نأ لبق باحسلا نم لزانلا رطملا : لبسلا

 امم



005 

 : جيرختلا
 تايبالاو : ءاريمحلا / نادلبلا مجعم يف ( ؟ - ١ ) ناتيبلا

 مجعم : يف طقق ( يناثلا )و 54١ ةرهزلا يف(: -881)
 . "1 رابخألا ةدمعو ء فيخ / نادلبلا

 .لئبتحلا 'ىوتق 'تتذتج ماويلا 'ىمئلست "نإ الآ - ١
 () لئختد ام ريتغ نيم ”ءادنعألا اتنب "تتض'رآوت

 0س ركل ل هك

 رابخالا ةدمع 0

 « لنب الب ) بوصالا لعلو ( لذب الو ) لصألا يف انك 0#
 ه رأثلا وو : ( لجذ ) نم فحصم هلعلو ع ءادلا 0

 ٠ رعاشلا هديري يذلا ىنعملاو بسانتي وهو

 ١ ( توق اي ) رختنم بنج ىلا
 فيخو « ءاملا ليسم نع

 ؛ةنيدملا برقب لبج



 : جيرختلا

 راقا ؛ 5.0/8 بهذلا جورم

 ١4١ باسنألا ملعب سانبالاو
 7١١ / + تاماقملا حرشو

 )١( روصنملا حدمي لاق

 يتلا ةقباسلا تايبألا نم ءزج . اهل يلاثلاو

 ٠ يسابعلا روصنملا حدم ي ةليوط ةديصقل ًاعلطم فلؤت

 ت- وهف



 : ًاضيأ هيف لاقو
 ةوثع ”ةقالحللا كوتطعأ ”ساّلا اموت

 يعي“ نم ”ةثكلو

0000 

 : جيرختلا

 لولش / نادلبلا مجعم

 () كوذت

 ىط'وش ”م'وي ةئيطتملا جي
 () لودلحلا نتمادلاو تاّصكرتعلا ىلع

 كايا

 عييدبلا : يف طقف ( لوألا ) و ٠ صلخ / نادلبلا مجعم



 (0 لئيبقلا ”نبتع اهتيب يواددثت

 هيف فواراعملا ”ءوثاألت "نأك

 لئيقتصلاٍف يَّسلا يف سمّتشلا 'عاتعتش

6 

 ال١ ١/ ىضترملا يلامأ : جيرختلا

 ”هثم "يدنا ”لئامتح ”ظاتشت

 (8) لئيئض“ الو "فتلأ "ال « قاعب

 ”هاوف
 لئيت همئاتقب ضاتم !ىلع د ما را

 ٠ ( ىرق هيف داو ) ةئيدملاو ةكم نيب عضوم :؛ صلخ
 .نهروهظ ىلع : نهجادحا ىلع / ٠ يطرالا قرو نم رثتنا ام : ليبدلا

 ٠ يأرلا فعض )7 / ٠ ةفتالا وذ ديسلا : مشالا

 ٠ دنحلا ىلا بوسنملا فيسلا : يدنهلا

3141 - 



 كديرقلا
 : جيرختلا
 يربطلا ريسفت , ٠١/١ نآرقلا زاجمو ه 0+ ١/ باتكلا

 مهمه هيوبيس باتك ىلع ينامرلا حرشو ء« م8 /0و 4
 / ةغالبلا ساسأ , ه١ /؟ ءابدالا تارضاحم ؛ ٠0 / ؟ ةنيزلاو

 عمجمو م.١/00 ةنكمألاو ةنمزألاو ,«هه/١ فاشكلاو , جرد

 نيع ليصحم ؛ ٠١/١ ةنازحلا , جرد / ناسللاو هم١ / ؟ نايبلا

 جرد / جاتلاو « ٠١

 مهنم دقف نم ةرثكل هموق يككبي لاق



 لئالخ / نادلبلا مجعم

 رمتسرتو' ,للط 'ىلتع'سيحإ



 (؟010

 : جي

 ( 115/١ ثيدحلا

 *كيدك بكا وكلا 3[ تلأتس اله
 "تّفّعو



 كلما

 ديرفلا دقعلا ؛ و / ؟ نييدلاخلا هابشأ .م/؟ /* نييبتلاو نايبلا

 ةيرصبلا ةسايحلا , ( رهاط نب هللا دبع يف رعاشل هبسن ) ماو /

 ء ١ ةيدعسلا ةركذتلا « ٠١١ يرجشلا نبا ةسامح زد

 ةفحتلا يف تايبألاو ؛ 54/١ ةدمعلا : يف طقف ( يناثلا ) و

 نود 77 ةيرصانلا

 روصنملا رفعج ابأ حدمب لاق

 8 لكي !ذ] -



 / نادلبلا مجعم

 ؟4ه اعضو

١ 

 ايوسو
 (توقاي ) ةثيدملا يحاونب عضوم :

 لهو لقاع + رصف

0 



 ايدآوتغ ءاشإلاتك ”ةد'وست ”ناتعظأ - ؟

 جيرختلا
 و« 2/5 ناويحلا



 : جيرختلا
 مه / ؟ ةنزاوملا

 ٠0/18 ( يساس : ط)و ١40/15 (ةفاقثلا : ط) يناغالا

 هنبال لاقو

 ع ”راتج "هللا - ١



(1719) 

 : جيرختلا

 7/١ يناغالا راتغو . موه / ؛ يناغالا ؟م/١؟ قاغألا رات 1

 0 .لطملا نب زيزعلا دبع وجهي لاق 9 بلطملا نب زيز

 كلاب [

 جير

 ؟هه /107 ناويحلا

 دح "تّبضخخ 'ذإ ان

 ضرحلاوت



 ةيفلل
 : جيرختلا
 ةيرصانلا ةفحتلاو ٠ د107/ ؟ ءابدالا تارضاحم يف ناتيبلا

 ؟ه ريبكلا يناعملا : يف طقف ( يناثلا ) و « 4١
 : ًادسأ فصي لاق

 0 هنائرثقأ '*
 ”لكلا !ذإ -لكلا ”ضئقتب

0) 
 يناغالا :٠ جيرختلا
 ب بلطملا حلا ابأ حدمب لاق

 «داتحلا

 مارتكلاب ”نوّتفصُملاو

 نيعباتلا رابك

 :؛ 119 / 4 لادتعالا



 طق / ةغالبلا ساسأ



 0341/9 ركاسع نبا حتبراتو ء ١ / ١١ دادغب خيرات
 1/6 بادآلا بابلو ؛ )١( ه يجاجزلل يلامأ يف (؛ . +« 1)و

 ملا نسحلا نب هللا دبع نب دمحم جورخ دعب لاق

 نلرتالق

0 
 اكلا عجر ىل ( ردصلا ) مالكلا جر ىلع تسلف ,دصلا

 همعوأ هيبأ

 اذه جرخ دق : يل لاقف

 اهفرعاف اتايبأ تل



 بلاط يبأ لآ بقانمو « 18١ /دادغب يب

 0 00 ةياهنلاو ةيادبلاو « 54٠ / ؟ ركاسع نبا حخيراتو هاه /؟

 يلامأو ١ - 3١« زتعملا نبا تاقبط يف (؟ - )١ نان

 16١ باسنالا ملعب سانيآلاو .مماب / ؛ يناغالاو ء دله / يلاقلا

 5١/١ ةنازخلاو . ٠١١ / ١يناغالا راتذغو ؛.١١؟ ةمهملا لوصفلاو

 +08 /؟ سيلجلا ةهزنو . 0# رحسلا ةمسنو

 () لاقو
 «ركطل لع 1



 ينين
 اةليعلا رايق رجح اذإ

)707 





 ؛ 16. ةيدعسلا ةركذنتل
 6 /ه يناغالا :



 : جيرختلا

 يوزرملا حرشو 1١١/1 - ٠115 ىضترملا يلامأ يف ةديصقلا

 حرشو ؛ 8/١" يناعملا ناويدو ء ٠٠ ءيلاللا طمسو ؛ هر

 تاماقملا حرشو نود ) ٠١5/4 .. ١50 يزيربتلل ةسارحلا

 ناويحلا يف ةبسن نودو ء ١44 /؟ ةيرصبلا ةساحخلاو ؛ ؛م/؛

 .80-78 لضافلا يف ةبسن (:-5) و. طال - مالالل١

 نييبتلاو نايبلاو ؛ 54٠ ءارعشلاو رعشلا : يف طقف ( عبارلا ) 0

 « 14 ةحضوملا ةلاسرلاو : 758 رعشلا دقثو ؛15* حشوملاو .؟:ه/

 ؟هه /؟ برألا ةياهنو ١ ؛م4 ةحاصفلا رسسو ؛: يناعملا ةعومجمو
 « 4 نايبلا لع يف نايبتلا نودو « هم؛ / ؛ ةنازخلاو

 حرش يف سملتملل ًامهو تبسن تايبالاو . 14١ مولعلا حات

 يخل

 ةمزخأب : رابخالا هدمع 9

 لبج « دمحأ ةنزب : مزخأ 260

 < يشعلاو ةادغلا 00



 . ه44/ 5 ءابدالا تارضاحم يف لوألا كلذكو 4.٠٠ نويعلا





 فيحصت وهو ؛ .

 . اهمورج رافق

 عنب نيب لبج

 0 مه : عارجالا
 ةاهسلا ةلهرلا يه لل

 موزخلا 7! 5هقيزعت م:



 ١97 دودمملاو صوقتنملاو , مخت / جاتلاو ناسالا

 ترشابت مارحلا ”ضرألا اولزن اذإ

 انهسوحتو اهؤاحطب مهتيؤرب

2 

 : جيرختلا
 0 رحسلا ةمسنو : مو: / ؛ يناغالا

 زامهم يهو : ( ابروا ) نادلبلا مجعم
50) 



 م
8 5 

 'لثكب اعرف اوبن ومنه

 انلاو ناسللا

 ني

 () اهُمور آوت اهُلعرتف ىّبْشأتف , مارح

)8( 



 دنيا

 هسفن ردصملا يف لوالاو : رفص / نادلبلا مجعم يف ناتيبلا

 77 رابخآلا ةدمع : يف طقف يناثلاو « ةمضرلا

 رمسقتملا كلب ”طئيلتللا ”نّعظ,- ٠١

 رمكهسأب لاتيحلا ساوتق نتع كومرتوت
 هاو

 0( مو

 (5-8؟)و 15١/١ نييبتلاو نايبلا يف (5 5 - )١ تايبالا

 (4-5)و « ة//١ يناغالا راثخعو ؛ مم. -مبو / ؛ يناغالا يف

 تاهيبشتلا يف (ه - 4) و « 455 بولقلا رامث يف « سداسلا ميدقتب

 يف ( سداسلا ) و , ؟4* ةطاسولا يف ( سماخلا )و 4 ١

 54/١ نييبتلاو نايبلا يف (17-4) و ء ١١5 تاهيبشنلا

0020 



 يع ”ءورمآ ام اذإ يع

 (؛) مآذوتلا ىوتق هنم تدتصنحثتسآو ”يلإ

 ٠ ماج عج : مجللا 0

 و « ةدارق عمج : نادرقلا ©

 صل وهو



0 

 رلّتكلا غياص ينآسل *نكتل :”ياّنفَ

 ”ةضرقت ”تنيسمآ يذلا ”ميدألا "نإ
 ملح وذو داب لقت وذل ةالهج

 الوت ”نئيقلاتحلا يدنيأب *طئيت الو
 ( مدألا ”دئيتج "الإ .قلآوحلا يدنبأ

 بقتتيف دود هيف عقي هنأ هيبس « دلجلا ين داسف : لحلا

 دلجلا قلخ مصو : نوقلاخلا



 )41١؟(

 بيذهت : يف طقف ( ثلاثلا ) و ٠ رعثم / نادلبلا مجعم



 : جيرختلا

 مو. /؛4 يناغالا

 ردصملا : يف طقف (لوألا) و , ريصانش / نادلبلا مجعم

 / هسفن



 اتهئيادم اروح أبر رب ىتج - ١

 () متمآ نم شحوتا اوداصتل اَنئيَوُمهابو
4 

 : جيب رختلا
 5: قئادحلاو نويعلاو ءمه١0/1و هم - وب /+ يناغالا

 540/9 ركاسع نبا خيراتو

 : )١( يلع نب نسح نب نهح بطاخي لاق

 ينجاتحم هوفأ 'نأ ”كئتنيحتتسا ينإ ١-



 رده / ةغالبلا ساسأ

 يقتتح ىتع آني ونطم ”كتناتكم * رثدئهاف

 مادسلا هداوذأ 'ىلتع ىّتعملا رده

 (1؟45)

 م40 ةساوحلا حرشو « مخ

 *”تنلا

 ريقلا ”مويأ

 قئادحلاو نإ
 نبا لاق اذكه ) يناغالا يف

 ًادحأ هتربخأ نأ هللا

 ةلايسلا 6(



 (!؟ة0)

 : جير جيرختلا

 م (م-؟) نائيبلاو ءرام ءرذك - ذه 0) يناغالا
 / جانلا ين ثلاثلا و . ىتملا / نادلبلل مجعم يف نيرخآ نيتيب

 () نايلس نب دحاولا دبع حدمب لاق

 يرئيس ”مثث كماتع -هنجو يميقأ - ١

 نع) اهعفر بج
 تايبالا هذه ضعب (



 ةئيدملا برق ةنيزمل
 اع ةنيدملا نم ليبج : ءاممللا



 رئيكتصلاب .ضاترتك

 انش ”كبلغت *درب“

 ىّلعملا .جئتفلا دحاولا دبتعل

 () موصتخلاو ةروئفتلا قاخ الع

 ”هئتلوتاتف ”تام'رثكمللا هئتعاد -

 مليطتفلا "نيس يف دلجتملا ماطخ

 (؟44)

 : جيرختلا

 ىهو / جاتلاو . مظنو ىهو / ناسللا
 ةماالثك "تّيهوت دتق ”ثنيتغلا

 () مليظتلاف ةتلاتّسلا ءاحتطتبب

 ةجحلا هيف بيصت : هياصن

 امهاقتام يأ  نيمظعل

 ٠ بلغلاو رفظلا : جلفلا 0

 هبضغل_بضغت يتلا هتليصفو

 اهب فيرعتلا رم ناعضوم : ميظنلاو ةلايسلا / ٠ تفعض : تيهو

 تالا ب



 (_؟<495)

 : جيرختلا
 نودبو 1١ ٠ / راربألا عيبرو : 44 - ؟هم بولقلا رامث

 بسنو 114/1 بدألا مساومو 5١0/1 فرطتسملا يف ةبعن

 تا



 ؟9؛29

 : جيرختلا

 م.1/5 رابخالا نويعو ٠ ؟4؟ / ١ دريملل لماكلا يف تايبألا
 ,مؤز) م40 / 5 ديرفلا دقعلاو ءده / ١ بادآلا رهزو
 ةمسنو ؛ 156/1١ جهنلا حرشو ء د04 ١/ ءابدالا تارضاحمو
 (ىلوالا ثالثلا تايبالا ) و ؛ 804 / ؟ سيلجلا ةهزنو «**رحسلا
 تيبلاو ء هم/* لمآلا ةبغرو ء٠ رادتخملا يف

 مجسملا ثيغلاو +٠6 ١ زاحيالاو زاجعالا : يف طقف ( عبارلا )
 : يف طقف (عبارلا زجع)و ب 4١ ةعالبلا ررغو «

 ٠7 ةرضاحماو

 برش نع ةنيدملا يىلاو )١( ديز نب نسحلا هاهن انيح لاق

 دالوأل در

 ,كذ دقو

 رمابعلا

 م داوسلا



 انهنعدوت اًهنع *ر بتطنصآ:

 ماتألا فاوتخ ال هللا فاوتمل

 حوا انهنع يب

 ,ماترتجلا ثنبتخ يف سنتا بلي
 (؟هذ)

 : جيرختلا

 «؟) تايبالاو , أ ١و5 بداوه ( طوطخم ) سابعلا رابخأ
 ءدسبلا يف ( ه ١ ؟) نائيبلاو ٠٠١ ٠ لصوملا خيرات يف ( ١5

 . ( ةبده ابأ هامسو ) حد حيراتلاو

 )١( مامألا مهاربا يثري لاق

 ةرضاحناو ليثمتلا

 زاجيالاو زاجعالا



 مكهلعجاضم آم

 اناتظنقي“ ”ليّتلا اينحآ ةةّم'ر

 ردت هلو



 : جيرختلا

 با 45( طرا زا سايعلا راخأ
 : 0) لاقو

 راس يف [.:] ينو تاتهيعت ١-

 ةّمليتملا لئهآ

 حدمو مامالا



 اوئيضتغىلوثألا ”ناسسارخ“لهأ ”ضتقتاف -
 اًناسرفوت ف'وتخ !ىلتع يلع ةلئجر

 ملهلثك ,سائبعلا ينبت ”ريثخت :ءاتجوت -

 اس سانتا روم 'ىلثعأ ةلاتتف
 *تنح ”ميهاربإ هللا "لش

 اناتم'روت احوار ”هلكرتو ٠ ةالضق

 ”هتتعافش وجرت يذلا

 اتاطئيتش "”يدلعجللا للا



 (؟ه*)

 : جيرختلا

 سانيالاو ء« يناغالا راتخمو , "هال /؛ يناغالا

 "ل سلا عر « ب رحسلا ةمسنو ء 14١ باعنالا

 قرم 0 ”ةءرثكست هللا ”لأسآ
 ارحس اي : نايبصلا حايصو ”ناركس اي : نايبصلا "حايصو

 (؟ه4)

 يأ نورشعلاو عباسلاو ثلاثلاو يناثلاو "هو /7 ركاسع نبا

 11/107 دادغب حيراتو , 05/4 يناغالاو ء 5١/١ بلعث سلاجم

 ةنازحلاو ؛ ه4 ١/ يناغالا راتفغو « 7م /؟ ركاسع نبا حيراتو

 ااا

 نسحلا نب هللا دبعب ضرعيو )١( ديز نب نسحلا حدمب لاق

 : مهارباو دمحم هيئبابو نسحلا نبا

 هل ”تيعر ينيع'ىعر نم ؤرما ينإ - ١
 ركنأ نمو ”مامذلا ينم



 اوعزف دقف يلوح مشاه ونب اما

 مق يف تعمج يلا بابضلا ل

 ”هبتاعا

 اوطخس ؟نإ ما

 نمثلا 2 م يلاغلاب ”دمحلا ”ذخأي لب
 ههنا -

 ءانحشلا يذ فوتج يف تامأ

 نئظلاو ,ءانحشلا يذل ءاد ناكو

 ( بايصلا ) باعث

 دواج



 اهحادقأب تلآ مشاه

 نيغلا ةلود تفاخو ضيفملا ىلإ
 5 نم نيجدق|

 )١( نّفسلاو ةاربملا بشن المعي مل

 بذكالو

 م الو لاؤسلا دنع
 هتهجوا هاضمأ ”لعفأ لاق ام -

 ملف ىأي ام جل ىنأ امو

 ينددهت ايك اهسأر تعلطا ام

 (0) نارشث ىلع ىبعي

 نمزلا 'ىلع ”داتوعو نب

 المتحم كاداع نم لا
 اللا ىلع اروفعم لاز الو ًاظيغ

 همغرا كيف ًافنأ هللا بتعي نل - ٠

 (0 نّضح نمرخصلا يساور لوزت ىتح

 اذ تيجان هب تولخ اذإ - ٠١

 نمتؤم لقعلا يناص .لقع ىلإ يوأي



 اوقرط هفايضا اذإ نيديلا قلط -

 نسو نموا وكش .ةءرق نم نوكشي

 مهنيب _لبللا مجن نوددعي اوتأي -
 نمسلا قهار يحاونلا ريحتسم يف

 مهبراوش ممد مهو اودقغا مث -

 () نإللا نم حليض“ ىلع اوتيي ملو
 هلزنم لوح اًئيح سانلا لعج دق -

 .نهادم سأرلا ثيثا نرقك ًافش

 ةعفنمو مهنم لئان ىلإ مهف

 () نكث ىلإ يوهت "نكت اهنوطعي
 .ةلزنم رمألا ىلعأب ديز فاصوأ

 اب ررمألا حيبق ”تذخأ اف

 اهبآتصصُخ'قالخأو قدص'تاالخ



 مهل تفلح نإ مهينب ”ريخ كونب - ١

 )١( نزالاو رسيلا يف ”مهريسخ تنأو
 هتيطع نم ”الضف ةكاتآ هللاو - 3

 () نهو ىضم اميف نهو نه ىلع

 (؟هه)

 : جيرختلا
 عباسلاو عبارلاو يناثلاو اهعيمج ٠/7» - 5١ ركاسع نبا

 «ء١/١3 بلعث سلاجمو ءمالب مب /؛ يناغالا يف نماقلاو

 ةنازحلاو ؛ هه ١/ يناغالا راتخمو : "5/9 ركاسع نبا حيراتو

 نييبلاطلا لئاقم يف نماثلاو يناثلاو / 50 ٠

 سفنلاب فورعملا « نسحلا نب هللا دبع نب دمحم حدمب لاق

 (م) ةيكزلا



 يتعمشُتلل ينوعدت ثاوثملا اذاي - ١

 نسح ”هليأر ,ليمج نم ًاظعاو»

 هتفرعا

 نذالا عمستل ادسو تمهف دقف
 تلزن "مر هنم تنأ يذلاو ال-*

 ,نمزلا رخآ يف اهتيقاوع وجرن
 هل ”تدهش ام رمأب تيتأ دقل - ؛

 نئس الو يدسصق ”هدتمعت الو



 نحإ يوذ .ماوقأ ةلاقم "الإ -

 .نحإلاو ءانحشلا يوذ ”لاقم امو

 بتستح يذب اونظ ذإ "نظلا اونسحي مل
 )١( نّبتطلا ىلإ ”نورقم ”رذعلا مهيفو

 الدعم ماوقألا عم يشمأ فيكو -

 © نّبألاب دوعلا حيحص ”تيمر دقو
 با هير تع ا -

 جهلا هجوأ ىشغت ماتقلا اذإ

 1 ملف لاجرلاترواجو تبدصدقو -

 ,نثخأ مو 'ردغأ ملو ءاخإ 'للمأ

 ننس“ يف هللا نيمب ”تحرب امو -

 ,نتتس“ ىلإ اهيضمأ دهعلا حلاص نم
 مهلك سانلا ,ريخ مطاوفلا نبا اي -

 .نبتغلا ال زوفلاب ”مهالوأو 5

 هللا ناف يوحن تنك 'نإ -

 3 مل تنأ نإ انل ”رابتجا الو



 مكتءاعم يف ينانع ”تسعبل امو

 ينسر مكوحن ”شغل تعلخ الو

 اهتعبن ”رس يف مشاه نم تنأو

 ١ ”ةنجُه 'فراقت مل ”ةنيطو

 الجر اهريخ نع “مشاه تنهار ول

 نهرلاب ”*صتتخم' يذلا كوبأ ناك
 تلزن دق ريحا كوبأ الول هللاو

 رنهولاو مؤللا لهأب فاوق ينم

 (١)اهيفجانح نعيدبثتف ”ماظعلايربت

 )١( نئفسلاو ةاربملاب ةحيرشلا ذحخا

 انئقحليف وعدن يذلا ”داوجلا تن

 (0) نصملا حترقلاب ىدملا ىخارت اذإ
 افتنتك يل تنك ام اذإ يلابأ اف

 ينآرتق هنارقأ نم “تب وأ ”دصآ



 ينتحاش دعب اودع يلابأ امو - ؟١

 00 نسضتح نم مصلا كامن *”تحاز مأ

 ”تمزأ "نإ سانلا رمأل ىتجرملا تنأ - ؟

 ( نبأ ىلع ررصت مل ءامرص ءادج

 هب ”ذالي" نصح ىلإ كنم ”نووأي - +٠

 .نطعلا عساو يراوطلا هيلا يوأت

 (؟ةك)ر

 جيرختلا

 ( طوطخم ) سابعلا رابخأ يف « ( يناثلا ) ادع ٠ تايبالا

 (م:1-8) و ؛اكؤ5 - 551/5 ركاسع نبا عنيراتو ءب لثد

 ء# /ه ريثألا نبأل لماكلاو ءمب / يربطلا

 مجعم درفنا دقو ,مم / م ا
 فيدس ىلا ( لوألا) تيبلا ةبسن يف ناترح / نادلبلا

 : (©) مامألا مهاربا يثري لاق



 كيلع

 نع هللا انفع ةالف -



 ( 1ها/)

 : جيرختلا
 مدع - ؟ممل/ ع يناغالا

 6( عيطم رب هللا دبع نب مههاربا حدمب لاق

 ينيتقأرأ -

 "تتلاتق تم ةناتمأزلا ينالراذتح - ؟

 نونمأم لاب ”ناتمتزلا اذنه <

 لثق هابأ نا ىوس هنع ركذيال ب

 <« ( 168 مزح نب

 ىخسأ طق ًادحأ



 مراكملاو دولا اذ "نإ

 (؟ه8)

 : جيرخفلا

 70 شيرق بسن ةرهمج يف (4-4) و « 541 / ؛ يناغالا

 : )١( نارمع نب دمحم وجهي لاق

 | ءاجه ةصقو + (140) ةعطقلا

 (موا مؤ / ؛ ) يناغألا بحاص اهرك



 رتيبلا “

 نيرششعو رئهتش يف هيتأت ”تنآو
 "”تبصتن نإ ”جتحلا ”تاوتف يلابت' ”تستا

 .نودلاب ناسحالا يوتذ ”لعف ”نوزحيت

 23 "نإ ”ليعاتمسإك ”نوكت

 ريغ ”العفوت ةاليصأ ًايأرت
 انهب 5[ اًميف هتتجوزآ

 :يقاتطتتلا تاتذ انهن



 (؟ه9)
 : جيرختلا
 ةرهب / نادلبلا مجعم

0 
 نوثنسملا مرانصلاك

 ثءأَو نع هج دسك ؟

 .تاتلسحلم تنحتن .امظظعأ
 زي رح وأ ةرلهبي سمر "نهر - *

 ورك كيسا موكا

- 14- 



055 

 : جيرختلا

 ةمسنو 214٠ باسنالا لعب سانيالاو ءىوب / ؛ يناغالا

 40/8/1١ سيلجلا ةهزنو « ميرحسلا

 ورع ”مأ اي ”ناتمتزلا ”نئظآ ان

 « ”تنكلتم 'نإ « ًاكرات

(151) 

 : جيرختلا

 ارع / ناسللا
 ازاوت ”هلملاح



 () ةيواعم ىب هللا دبع حدمب لاق

 وغلا ”داؤُقلاو ”سفّتلا بنات



 ب قمل ذب
 اًنيلعت ”هاحتتنآ ىدتلا ام اذإ

 اصوآوت تاتدععلا دنع ءاتفوت وذ -
 لارتي هل[ هوبا و

 'م رثكأف .ةاصوتلا ةةدلقلع 'ىعآرتف -

 دّنقف يولد قساف "امم ”ن

 ا



 ينالتع بشل ين راتج'تبتجتع - ٠

 ()اًئيدب تئيآر "له هللا كرمتع

 1 ل كرما رد نك
 ,ع نامكزلا يف "شاع

 ش2

 ردصملا يف ١ - ١( )و ءممه/١ نا ٍق

 . "5 ريبكلا يناعملا : يف طقف ( يناثلا ) و ءا/؟/؟ هسفن
 ةفالاو ”بتصتعملاو ةراتجلا لصوت -

 (0اًئيدتل 1وئيَتحت اذإ انهو" فا

 ع كدتكل حبت اذإ
 (5) اًئيفتح ًاحلبتت روُسكلا تءاراوت

 الا ىلإ 'سبملا ”بِلاتحلا 'ىشموأ - د

 (8) اير ”يتحلا ”رتفلصأ راقي مكلف ب

 "ا



 .راتخ 'نثكت ل - ؛
 () اًنيلَع ”كاتذ ا

 : جيرختلا
 : 115 يرتحبلا ةسامح

 00 5 دال[ الإ ةيغاسك 0
 0 لا | ١









 (؟) ياما ببعازلا اهيف ”كتلهيآ ”داتكيت

1 

 هما/؟ ءابدالا تارضاحم

 فتك يف ”حيئرلا 'هئته زر ”بانهش



 () مالئسإلا ”ةتقيلطت "تل



 ترشتلا ملا





 (55ق
 : جيرختلا

 يدهملا نب مههاربال امهو ؛"؛١ ةرهزلا يف ةمره نبال ناتيبلا

 يدهملا نب مههاربالو ٠ ممم ءىلآللا طمس يف غترفملا نب ديزي وأ
 (يفاثلا) و ؛ هو / 1١ يناغالا يف غترفملا نب ديزيلو ,/: لضافلا ين

 نودب امهو « +٠ بهذلا ةضارق يف يجنرطشلا ديزي نب رمعل طقن

 حرشو ٠ "87 /ه ديرفلا دقعلاو .ه*/ ؛ رابخالا نويع يف ةبسن

 يزبربتلل ةسامحلا حرشو ( نيرخآ نين

 ٠ ةمره نبال اسيل اهنأ حجرألاو ( نيرخآ نيتيب عم ) ٠8 /؟

 عم ) 30١ يقوزرما

2) 

 ةبده امهو , ما1//١0 لآللا دئارف يف ةمره نبال ناتيبلا

 580/١ لافمألا عمجمو « ه/14 دربملل لماكلا يف مرشخ نبا

 نيتيبلا نأ دكؤملاو « :"٠8 ءاسنلا رابخأو ١/ +14 ٠ ىصقتعملاو

 + نيمسالا هباشتل اهيف مهو ( دئارفلا ) بحاص "ناو « ةبدحل



 جيرختلا

 (ه- )و ,5ه١/5 ءابدالا تارضاحم يت(؟-١1)

 ركاسع نبا خيرات يف ( >4 ٠ م) و ,«؛م تايلضفملا حرش يف
 يناغالا يف (4 - ") و ؛ ؟؛:/1؟ ةيرصبلا ةساحلاو ,

 (ثلاثلا) و ؛*م4 / ؛ ةنازحلاو ء ١٠م / ؟ ىضترملا يلامأو 1 /»

 ساسأ : يف طقف ( عبارلا ) و . مم١/4 ناويحلا : يف طقف

 , ةمره نبال بسنت ًاعيمج اهيف ٠ ررش / ةغالبلا

 , #56 هلاويد يف يعازحلا لبعدل )1١-1١4( و

 تايبالاو , ًاضيأ هل 7707 زّتعملا نبا تاقبط يف (1 ١4 - ؟)و

 0 )١ و « نيثدحملا ضعبل ١١4 / ؛ تاماقملا ح رش يف اهسفن

 ٍرصانلا ةفحتلا يف (4 - ")و . ةبسن نودب ؟م١/١اب فلأ يف

 حجرملاو , ةمره نبا رعشب هبشأ ةديصقلاو . ةبسن نود 1

 ثيدح ردصمو زنعملا ل مل ذإ ءهل اهنأ





 رضأ ”فوّس يأ ناف'ر يع - ه
 0 مد

 , 10١ كوبسملا بهذلاو ء 15١ / د دادغب خيرات يف تيبلا
 نبا ةلجلجل بسنيو« ةمره نبال ١68 / ؟ ركاسع نبا خيراتو
 هاهسو « 3٠5/١ لاثمالا عمجمو ؛ 150 / ١ يناعملا ناويد يف سبق

 ٠١/١ ىصقتسملا يف ( سيق نب لجلج ) يرن

 . هب لثمت هناو , ةمره نبال

 "بتلج ليتني داوتع نم "رص
 )١( 'بتقحلل_ هيف ”ناتطبلا رثآ دقق

 ةيرصبلا ةسامحلا

57 

 نأ هلوزن دنع تدوعت دق اهنأل + فيضلاب هبالك
 . ( ىضترملا يلاما ) ٠ مهارق نه بيصتق مهل رحني

 يهو ؛ ةبلج عمج : بلجلا / ٠ لبال
 - ه4



2) 

 : جيرختلا

 امهو ٠ ةمره نبال نيتيبلل ةبسنب 376 /؟ ةكم رابخا درفنا

 55/1١ رابخالا نويعو . 45 /؟ دربملل لماكلا : يف ةمالد ينأل

 ١45/م دادغب خب وو 74/٠ يناغالاو , ه4 ١/ ةدمعلاو

 بهذلا تارذشو « ثبن / ناسللاو 78/٠ ٠ ناسيعالا تايفوو

 ةقادصلا يف ةبسن نودب امهو ء ١/ ٠:4 ناويحلا ةايحو ء؟4و/1

 . ةمالد ينال نيتيبلا نأ دكؤملاو , ءم* قيدصلاو

 ”مثهنع ”تيتطتغت ينوطغ ”ساّتنلا !ذإ - ١

 'ثيحاتبم 'مهيفق يئنع اوت :نإو

 (اذا) نم الدب (نا)



 'ملهراايب ”تانحمت يريب اونتحمت 'نإو - ؟
 ”ثياّتحتبلا ”ريثت اذاتم اورظتاف "الآ

 (اائ40
 جيرختلا

 بال ( م04 *ىلآللا طمس شماه نع القن ) تايبالا

 ليذو . م4 ينامعملا ةعومجمو ؛ ؟م//1؟ دادغب خيرات : ىف

 ةخسن ( طوطخ ) م/١/4 فاعسالاو . ؛5 قاروألا تارمت
 ةركذتلا يف يهو . 71/١ ركاسع نبا خيراتو ٠ روب يكناب

 . ًاضيأ هل هو ةيدعسلا

 نب ناسك بنتو

 ماب هئاويد ليذ يف ريهز نب بعكل ( + - ؟ ) ناتيبلاو
 نود انغو ء 4/1 نيدلاقلا ها



 'ىوقلا ”ضتقنت اهب ”تارراوس توتمللو - ١

 )١( 'حئاحتشلا ”سوئفنلا لالا نتع وئاستوت

 هفف ارح كفن 7
 ”حئافصلا هيلع تّتصر' اذإ

 ا عنمي لاح ةيأل

 ةيدعسلا ةركذتلا

 كرا
 او ادغف ادغ ؛ بعك



 (االور
 : جيرختلا

 يدنهلا يبألو , 75 *ىلآللا طمس يف ةمره نبال تايبالا
 اب فلأو ؛ 560/١ رابخالا نويعو « هالا ءارعشلاو رعشلا : يف

 يف نونجلا نودعسل نيرسخآ نيتيب عم لوالا تيبلاو ؛«
 . () يدنهلا قالا تايبالا نأ حجرألاو . 55 نميلا ةحفن

 وسلا كك

 ”ءانم 'بتر ثآ ”تنحتبنصأ و
 آبجعم' اهب انيح ”تنلك "دقو -

 افلا مالثغلا ”بحتك

 دّصلا يف

 ٠٠ ٠ ذيبنلا لهأل ذيبنلا تكرت



0022 

 : جيرختلا
 نبالو « 14/1١ بهذلا نيع ليصحت يف ةمره نبال تيبلا

 يمرادلا نيكسملو ؛ 5١ لاقملا لصف يف يمرادلا نيكسم وأ ةمره

 يرتحبلا ةسامح يف يرقنملا مصاع نب سيقلو قدك /1 ةنازحلا يف

 50/5 ةيرصبلا ةساحلا يف ةدايم نبا وأ مصاع نب سيقلو لم
 رابخالا نويعو 114/1١ ٠ باتكلا : يف ( ةبسن نود ) تيبلاو

 « ٠6/١ ناويحلاةايحو ؛ م.. ةزغلم تايبأ بارعاو : ؟/*

 . ةمره نبال سيل تيبلا نأ دكؤملاو

 "هلل اخآ ال نم نإ ةكاتخآ ”كاّمخآ

 .حالس .ريتغب انجليتملا 'ىلإ عاستك
 ( "الا )

 : جيرختلا
 تاهيبشتلاو ؛45 راشب رعش نم راتخملا : يف ةمره نبال ناتيبلا

 تيبلاو ب 4١ ةغالبلا ررغو ؛؟514 يرجشلا نبا ةسامحو ,

 (ةبسن نود) اهو : ٠5١ زاجمالاوزاجعالا ين هل طقف (لوألا)
 صاخو , 187 /+ يلاقلا يلامأو , مه دادضألاو نساحملا : يف
 ةيرصبلا ةساملاو ء ؟م١4/1 ءابدآلا تارضاحمو « 50 صاخلاا

 تاقحلم يف درب نب راشبل بسني ( يناثلا ) تيبلاو .

 .ا/4 ةرضاحملاو ليثمتلاو ء 74 /* برالا ةياهنو « 5/4 هناويد

 نيتيبلا نأ حجرالاو . 55 /* نايبلا عمجم يف ةبسن نود تيبلاو

 -ك-



 رحاتكنلا ةذيذتل يغبتت

 سابعلا « ( دلاخخ يبا )

 نيذه ىنعم دجن ذا ٠ ( 148 ) ةعطقل



 (؟)

 : جيرخدلا

 ةمره نبال (ه) ةعطقلا نمض تايبأ ةثالث عم درو تيبلا

 ؟١41لحنتملاو ؛ 1١5 هناويد يف يرماعلا حاولملا نب سيقل : وهو

 يلعلو
 راقخلا يف : وهو , 188/* ةبرصبلا ةساملا ين يدعجلا دروأ

 ةبعن نودبو , ( ةيرصبلا ةساحلا نع ) ؛4 ةنيمدلا نبا رعش نم

 ةمقلع نب يلعلو « 157 يرجشلا نبا ةسامح يف ةمقلع نب

 م١3/1 نييدلاخلا هابشأ يف

 هب يدْبي' داك دق

 برألا ةياهنو « ه.٠ *ىلآللا طمس : يف ةمره نبال ناتيبلا

 دقعلاو « 1١ هناويد ةلمكت يف مهجلا نب يلعل امهو ؛ ه4

 يف يعازخلا لبعدلو ايادهاو فحتلاو ٠ 588/5 ديرفلا

 415/1١ ٠ دادغي حيرات يف يلجعلا فلد ينآلو , 590 هناويد

 يف ينارعألو , ؟؛+ ريبكلا يناعملا يف هبلكب يصوي ينارعألو

 . 781/1١ اي فلأ يف هتميخ

 تيبلا اذه انقحلأ



 . ةمره نبال اسيل اهنا حجر'
 هلل نَِف ٠ وبأ 5

 انهادمتحأ ”لازآأ 'ال ادي ي

 لا 3

)80( 

 : جيرختلا

 ةمرلا يذل : امهو ؛ ؟0 رعشلا رايع يف ةمره نبال ناتيبلا

 ةمرلا يذل اهنأ حجرألاو طبن / جاتلاو ناسللاو ٠ 50 هناويد يف

 ىترشملا لسمك يذلا يراتسال حال دتقو - ١

 .لئبتلا _تاتيرخ” !ىلتع

 (ااور

 ٠ اهركذأ لازأ ال اعئانص ٠٠٠ اريخ كيصوأ : اب فلأ

 هل ناف ٠.٠ ًاررخ كيصوأ : برألا ةياهن

 * 1ربَغ كيصوأ . ايادهلاو :فحتلا

 1 ال ةيجس هل ناف : مهجلا نب

0 



 يذلو ٠ ربع / ةغالبلل ساسأو محن يف ةمره نبال تيبلا

 حجرالاو : ربع / جاتلاو ناسللاو ءددا هناويد تاقحلم يف ةمرلا

 ةمره نبال هنا
 انهتلهأ ”حترلطت ةءانصتح .ةتمازأ نيموك

 () رئفغلاب ”نربعي' تائيقلم ىلع

 : اهو ء م٠ بيرغلا

 تاقرس : يف (5) (ثلاث تيب عم) ةجراخ نب ءامسأ
 ١40/1١ ةيرصبلا ةساحلاو ء ٠51١ قوزرملل ةسايحلا حرشو . 6

 مجعم يف ( ثلاثلا تيبلا عم ) ةجراخ نب ءامسأ نب ةنيبعلو



 يف نيبزاجحلا ضعبلو ءامه0 4 جهنلا حرشو « ٠٠6 ءارعشلل

 ناويحلاو « 54٠ ءالخبلا : يف ةبسن نودبو ؛١1/» نييبتلاو نايبلا

 11٠١. ةالخناو ء ؟؟/١؟ فرطتسملاو ء«ممء/١1

 ةمره نبال اسيل اهنا حجرألاو

 ”مككترز' موي ًارمتخ ”لجآ "تنك وتل - ١

 راكدلا ”بحاص يثإ ”بنلتكلا_رثكني مآ

 يمعفي كنسملا حيروت ”تنيتآ نكل - ؟

 () راثلا ىلع ”بوئبشم دئهلا ”ربنعو
(*18) 

 : جيرختلا
 (8-*)و :؛4١ه/؟ ةيرصبلا ةساحلا يف )١-١( تايبالا

 ,كو4 ةرهزلا يف( 1- هر)و + بانجلا / نادلبلا مجعم يف

 حرشو ؛ 1747 ٍقوزرملل ةسالا حرشو ءامام -م/1 ةنزاوملاو

 نونضملا حرشو ؛74 ةيدعسلا ةركذتلا 17٠ / م يزيربتلل ةساوملا

 ين(1-١5) و . ةمره نبال بسنت ًاعيمج اهيف ء 47 هب
 يف (5- ه) و « ليعامسا نب حيرطل بسنت ٠١١/٠ يناغالا

 يف اهو يريمنلا ةّيح ينال بسنت ١45 زتعملا نبا تاقبط

 . ةبسن نودب 4 - 8/5 ءايدالا تارضاحعم

 ناويحلاو ءالخبلا



 :كلو ء حبرطل يه هالعأ ذملا ةديصقلاو « امههدرفأو

 يذلا هناويد ين اهدوجو دكؤي امم : ةمره نبال اهتايبا بسنت بدألا

 ًتايبأ بسنب ادحأ دجن ال امنبب ؛ ةمره نال اهتبسن دكؤيو هنع لقنت

 , دحاولا دب



 تتداتج 'نإو ”نوؤشلا :سبنل

 اوُنعفرت اومملاس وأ ءاوُئعضوتاوُب رتاج نإ - ؟

 ”دّح وأ ءاوئمضت اوُندقاتع وأ

0 



 (؟86)

 : جيرختلا

 ءما - 500/١ رابخالا نويع يف ةمره نبال تايبالا

 : يف ةليوط ةديصق نمض تايقرلا سيق نب هللا ديبعل بسنتو
 ء؛ةم/5 ناويحلا يف ًاضيأ هل (4 )1١- و ءال4 - ط/؟ هناوبد

 يناغالا يف ( *ء1) و ءا4م0 شيرق بسن يف(١-١1)و

 . ةمره نبال تسيل تايبالاو . مها//١1

 لل ةئيمأ وثب يلوح ةناكوتل - ١
 اوُقَطن مله اذإ ”لاتججر

 قف

 ةلقث يذو خأ نم مئهيف متك - "

 (1) ”قررتخنملا ”ص يملا هنيبتكت

 (0) ”قتدتحلا .سناوتقلا "تحت “رتمحآ ام

 . قرخنلا لابرسلا . . . ةقث يخأ ىف نم



 (اه5)

 ةفالسخلا سمش نبال , بادآلا باتكىف
 ةيرصبلا ةساوخلاو ؛4؟ هناويد ف تلصلا ينأ نب ةيمأل امهو ٠

 لجرلو ؛ ١" جراوحلا رعش ىف ناّطح نب نارمعلو ؛

 نودبو 7١/١ دربملل لماكلا يف - جاجحلا هلتق - جراوحلا

 . 50/" فصنملا يف لوألاو « 51/٠ يللامألا ليذ ىف ةب

 اوت ”سأتك ”توملا

 (؟م0ه)



 ضع
 (؟4100

 جيرختلا

 بهذلا يف ةمره نبال تيبلا

 حيراتو « ١ | حئيراتو «

 ئسملاو ء ١ / ١3 لاثمالا عمجم يأ م هشأ نبا

 < 17/١ يناعملا ناويد يف ةئيبع نب نابأ

 تيبلا نأ دكؤملاو

 ص



 (ى8)

 : جيرختلا
 ١ () ه١ تايقرلا سيق نب هللا ديبع ناويد يف تايبالا

 رجح نب سوأل (لوالا) و٠ تايقرلا :تبسن ثيَح

 "نكت الو م

 ملهباتعت 1

 « ه8 ةنس لبق هتدالو



 جير

 ربال تيبلا



 انهنكاس نجلا ”فيرتع انهيف ”تئعمَس

 (1) 'لّتفتط 'ىجدلا ن'وتل نيم ينالتع دتقوت

 (1«ة١)

 جيرختلا
 يبأو ةمره نبا ىلا نابسني غلو / جاتلاو ناسللا يف ناتيبلا

 ف تايقرلل ناتيبلاو . ت سيق نب هللا ديبعو يئاطلا ديبز
 يئاطلا دييبز يبأل امهو . ةليوط ةديصق نمض 154 هناويد
 ةحضوملا ةلاسرلا يف طقف (يناثلا) تيبلاو ؛ ١44 عومجملا هناويد

 ةغللا سيباقم يف ةبسن نودب وهو « شتقرملا ىلا بني

 1-1 . غلو / حاحصلاو ,« 5
 م نبال اسيل ناتيبلاو

 اًمطُف وآ ماتطفلل ازتهت

200 

 (5ةلر



 امُهدئشعوت ةلإ ”م'ويأ "رم انه - ؟

 ()امّد ناوي” وأ « لاجر محتل

5 

 : جيرختلا

 نبال ىتقنملا / نادلبلا مجعم ٍن تايبألا

 (؟48١61 : اهبيترت) ١١١/5 - ١١4 يناغالا ىف ىرع

 :(؟)ةمره نبا وأ يلبذحلا ريثعلا نب رمعل وأ يم جشألا ةليفن 1 دل

 )5١؟5(

 4ك

 تايبا يناهفصألا نيعي ملو (

 (1740) ةديصقلا يف
 دوب





 ءمسا/؟و ذه نييبتلاو
 ماو/1؟ دي

 مي# ءارعشلا مجعمو د
 : نيش راهو 6 ءاردقلا مجعم يف ( عيار تيب ف

 نساحمنا يف ةبسن نود (5:5) و . *25/ء نايعالا تايفو

 يهو 1 ةيرصانلا ةفحتلاو . ٠٠١ ةالخناو « ١ / ٠4 ءىواسملاو

 0 حدمب لاق ةمره نبا رعشب هبشأ

 هب 'تّعجف "ىف ن
 0 مانيألا ”ثداوتح ء ١

 هبا
 () ماتدجللا بتدتؤم' بات



 ”هقيدصو *

 'رآألا ونخآ امنه

 (؟94)
 جيرختلا

 ركامشع نبا حيراتو 50١ حتشوملا يف ةمره نبال تايبالا

 (ثلاثلا)و ء وذ بادالا بابل يف ( ١٠١ ) ناتيبلاو ء 4

 مده / ةغالبلا ساسأ يف طقف

 ( يسابع ءورمع نب ةءابع) يجتارال نابسني ( ٠١5 ) نا
 ( لوالا ) و . 4٠5/١ اب فلو « ؟18/+ يلاقلا يلامأ : يف

 1١. رردلا يف ةبسن نود

 )١( ةمره نبال نائيبلاو

 : () يموزخللا بتلطملا نب مكحلا يثري لاق

 ا



 ء جينتمب اذام- ؟

 () مآرتكلاو فوئرثعملاب ؛ مادتهتلا نم



 اسللا يف

 ١ وأ ةمره نبالو
 يف ةراد نبا ملاسوأ

 قطنملا 1١56 .

 (و5

 : جيرختلا
 , نيتعانصلاو ء ل٠ اجعا يف ةمره نبال تيبلا

 ءدك/١ يناغالاو , "له هناويد يف ةعيبر ينأ ن رمعل وهو



591 ) 

 : جيرختلا

 ةمره نبال تيبلا
 .أ نب ليلخلل بسنيو ء

 ذل /؟ نايعألا تايفوو

 فراعملاو ٠ ؛58 ءارعشلاو رعشلا يف رتوسملا نب نمحرلا دبع نبا

 نب دمحم . ثكلب / جاتلاو . ثكلب / يركبلا مجعمو ؛ 4
 «() ؟ه6 - ؟ه4/؟ ةنكمالاو هنمزالا يف رئوسملا نب ركب

 ثكالب / نادلبلامجعم يف ةأزع ربثكلو ؛؟١4 هناويد يف نونجمللو



 (؟) يموزخمللو « ؛4/ /*ديرفلا دقعلا يف ةمرخم نب راوسمللو

 فوع نب نمحرلا دبع دلو نم لجرلو : 41١ بادآلا رهز يف
 ةسامحلا حرش يف نييشرقلا ضعبلو , 015 ىوسحلا مذ يف
 ةرهزلا ؛ يف ةبعن نودبو ٠ ثكلب / ناسللاو 1١45 «٠ يقوزرملل

 يلامأو « ١٠م ناسللا ميوقتو « 54/؟ ءابدألا تارضاحمو ء

 « ةمره نبال اسيل ناتيبلاو 7١7 /؟ يرجشلا ن

 اتقلاف ثكالبلاب 5

 (0)اًيوهت يوهت ”سنيعلاو ًاعارس 0
 ةك ذ نيم بللتقلا 'ىللع*ةرثطتخ'ترتطتخ - ؟

 اًيضم' ”تنعتطتتسا اّمف انلهوت ,

 نحت



 عسا







 ماه نب ديعس ناثع ىنأو (ه م٠ -) مشاه

 مح(

 ١905 ةرهاقل

 قيقحن ( ه م10 -) يرا

 داشرالا ةرازو

 قيقحت ء(هامو1-)

0 



 اب نالعالا

 ءاب فلأ د 78

 ةيباتكلا ظافلألا - 4

 يرجشلا نب يلامأ - ٠5



 رشن ء(هالو

 اعسلا ةعبطم : ةثلاثلا ةعبطلا « بايذ نب فسوب

 1988 رصمت

 (ه 41-) ىضترملا فيرشلا مماقلا وبأ

 بتكلا ءايحا راد ؛ ميهاربا لضفلا ينأ

 1884 ةرهاقلا  ىلوالا ةعبطلا « ةيبرعل

 زيقحت , (ه 545 ) يطفقلا
 ريثما بنكلا اذ + ردنا

 1ؤه6 - 148+ ةرها

 ؛( ه هالال -) يرابنالا نبا : فالخلا لئاسمي

 زجح ةعبطم ؛ ديمحلا دبع نب



 ةياهنلاو ةيادبلا -

 دقن يف عيدبلا ب و

 ينرعلا بدألا غيرات -

 ( يلهاجلا رصعلا)

 دادغب خيرات - 4١

 رصم ؛ تادلعةرشع : ( دال

 ( 1 جاتلا و ب هيل لا راشيو ) ها 1ءا 5

 | دبع :ةمجرت ؛ (م1467 -)نالك ورب لرا
 ٠١ رص فراعملاراد :رشن ءراجنلا

 ( ءازجا ةثالث هنم ردص )

 « يناليكلا مهاربا : ةمجرت ؛ ريشالب سيجير

 1485 قشمدب رئ

 ةعبطم ؛ ( ه 477-) يدادغبلا بيطخلا ركبوبأ

 -1١وك-



 ( ًاءزج 14 ) ١“198 ةرهاقلا  ةداعسلا

 (ه١181-) يطو

 1854 ةرهاقلا - ةثلاثلا ةعبطلا ؛ ديمحلا دبع

 رصملا بتككلا راد ةعبطم « يت
 ةرهاقل ١96٠

 قيقحت ؛ ( 8٠١ -) يربطلا رفعج وب

 مب فراعملا راد

 (تاداجم ةينامث هنمردص ) ؛لؤكلا/ - 95

 حيحصت ؛ (ههالا ) تشمدلا ركاسع

 مانا - 14

 :اشر : قيقحت «( ه9 لبق

 ذاقثلاراد عباطم « ةيناثلا ةعبطلا ؛ سحام حلاصل

 زو58 ةمرككملا ةكم

 + ( م "4 -) يدزالا دم نب ديزي

 1450/ ةرهاقلا - ةبيبح يلع . د

 (ءازجأ ةثالث) 1954 فجنلا  ةيرديجلاةيتكل

 دمحأ : قيقحت « (ه 501 -) يناكلمزلا نبا

 ؛ يناعلا ةعبطم - يثيدحلا ةجيدخو بولطم

 3434 دادغب

 ى-



 (ه 001 -) يلقصلا يكم نبا : نانجلا

 1933 ةرهاقلا : يمالسالا ثارت

 ىلع عبط ء (ه 405-

 ناك) يديبعلا ديجلا دبعنب نمحرلا دبع

 ايأ . فنصملا طخب ةخسنأ - ( 108 ةنس ىل



 رصملا رادلا : رشن ؛ ( هلا ٠ -) يرهزألا

 تاداجمة سخ هنمردص)ر صم  ةحرتلاو فيلأتال

 عسبطلا رضم ةضهن راد ؛ مهاربا لضفل

 :قحت ١ ( م مه )  يدادقبلا ايقان نب

 145/4 دادغب  يثيدحلا ةجيدخو بولطم

 ؛ (ه 4ه#-) يرصحلا

 رشن ؛ ىلوالا ةعبطلا ؛ يواجب

 1888 ةرهاقلا  ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد

 وكن رك قرشتسملاةيانعب ؛ ( ها/١ -) ديردنبا

 193 - 1918 دنحلا  نكدلا دابآرديح

 ( سراهفلا عبار عم ءازجا ةثالث )

 السلا دبع : قيقحت + (ه 405 -) مزح نبا

 رصمب فراعملا راد : رشن : نوزاه

-1594- 



 ( طقف لو

 ء(ه184-) يرتحيلار

 قيقحت ؛ ( م 50

 دابآ رايح ؛ ىلوالا ةعبطلا : دمحأ نيدلا راتخم

 (نآزج ) 1454 دنملا

 وكنرك : حيحصت « ( ه 041 ) يرجشأ

 م 1846 دنهلا  نكدلا دابآ ردي

 (ه41 -)يناكل دبعلا :ءامدقلا

 ءايحا دهعمب لفوركيم هنعو :

 (؟مبدأ)ة

 نيعلا روحلا ١

 (نآزج) 95

 مالسلا دبع « (هالهو -) ظحاجلا

 1440 ١98 ةرهاقلا « ىلوالاةعبطلا ؛ نوراه

 ( ءازجأ ةعبس)

 ةبتكم :رشن ء(ه 9!4-)



 1955 ثوريب  ةايحلا

 مها199 قالوب ةعبط ء(ه9#١٠)

 1874توريب  ةينطولاةعبطملا«تومب

 رداص راد

 ةند ةعبطم ءروشاع نب رهاطلا دم

 ةثالث) 1961/198١ ةرب



 1455 تاقحاملل عبار ءزجردص دقو  (ءازجا

 الا ميركلا دبع : هعمج
 رعلا يماعل

 ( عبطلا ةنس

 193إ/ دادغب

 رشن * مج فصوي دم : قيقحت

 108 تورب

 ةرهاقلا 195٠

 ةرهاقلا 398٠



 1977 ةرهاقلا

 ىطصم : قيقحت ؛ (ه ه9/) يزوجلا نبا

 ىلوالا ةعبطلا : ةداعسلا ةعبطم ؛ دحاولا ديع

 ء(ماالد)

 شماه ىلعرش

 ةرهاقلاب ةماقتسالا ةبعطم . فرطتسملا باتك

 ةثازخ ةخسن ؛ طوطخم ؛ (ه ه78-) يرشمزلا

 دادغبب فاقوالا ةبتك

 ةشئاع : قيفحت ؛ ( ه 444 ) يرعملا ءالعلاوبأ

  ةئلاثلا هعبطلا « ( ءىطاشلا تنب ) نمحرلا دبع

 1958 رصمب فراعملا را

 دمحم : قيقحت ؛.( ه8

 يلع نب ديس : لسماكلا با

 ه1" 1845 رصم يف عبط ؛ ( مق: -)

 ( ءازجا ةينامث )

 ء(ه4وع-) يرصحلا



 قيقحم + (ه 74إ0/-) دواد نب دم ركب وبأ

 وسيلا ءابآلا ةعبطم ؛ ناقوطو لكين

 ( طقف لوالا فصنلا ) ا

 (هال77 - )يزارلا:ةيبرعلا ةيمالسالا تاياكلايف

 لؤه4  اةقا/

 .اقلا ةماعلا ةفاقثلا ةرادا

 ( طقف ل
 قيقح ٠١

 لضفلا ينأ : قيقحت ء ( هاما

 يفدملا ةعبطم + يبرعلا ر

 1434 ةرهاقلا

 يقمن « (ه "دعب -) تومب نب لهاهم

 1481/ ةرهاقلا

 قيتمت ؛ ( هوما -) يركبلا ديعوبأ

 * (هالا# ) ماشهنب كلمادبعنب دم

 القفا ب



 قيقحت ؛ ( م 76١

 1901/ رصمب فراعملا راد : رشن داوجلا دبع

 (ه84١1-) يلبنحلا حالفلاوبأ : بهذ نمر ابخا يف

 رشن ء(ههئ40-)

 م 186٠ ؛ةرهاقلا

 نوراهمالسلا دبع : قب

 ( ءازجا ةعبرأ ) ١48١ ةرهاقلا

 نيدلا يبب ريدلا يم مولا

 ةرهاقلا - يزاجح ةعبطم ؛ ديمحلا دبع

 | : قيقحت « ( ه115-) يريكعلل بوسنل

 1485 ةرهاقلا  ةيناثلا ةعبطلا «

 ( ءازجا ةعبرا

 كيردرف : ءانتعا : (ه 458 ) يدحاولا

 م1851نياري يف عبط ؛ يسيرتيد

 بانتكب ةقحام لوصف ) ء ( 4

 19587 قشمد  كرابملا نزامل « يوحنلا

 قيقحت ع (ه 708-) يرابن



 ينغملا دهاوش

 هب نوئضملا ح

 سلا تاقلعملا

 :(هل للي

 1845٠ توريب +

 معنملا دبع دهم : رشن ء( ه5

 1487 ةرهاقلا - ىل

 نسحلا : فرصلا يف ةيفاشلا ح

 رجح عبط ؛ (ه 86 ؛دعب - )يع



 + (هدمم -) ديدحلا ينأنب

 ةسيبرعلا بتكلا ءايحا را

 ( اءزج نورشع ) 9

 غ (ه 0/7 -) يريمحلا ناوشن ( نميلا

 1415 ندي : دمحأ نيدلا مظع
 دما : قيقحن : ( ه8 ) يرهوجلا

 رصمب يبرعلا باتكلاراد عباطم ؛راطعرافغلادبع
 ١965/ ( 190ءازجأ ةتس (

 195 4قشمدب ركفلاراد :رشن : يناليكلا هارب

 :يقحت :(ه "وو -) يركسعلا
 ءالا ةعبطلا * مهاربا لضفلا ينأو يواجعلا

 رعلا بتككلا هايحاراد : رشن

 ) طايخخ نب ةفيلخ

 1951/ دادغب  يناعلا ةعبطم « يرمعلا ءايض
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 (ه410-) ةبنعنبا

 ؛ ( ه671- ) يولعلا ايطابط نبا

 لا ةبتكملا :.رشن

 راد :رشن : (ه 71/5 ) ةبيتق نبا

 ( ءازجا ةعبرا ) 18418 ةرهاقلا



 - تاقوألا
 : حيحصت + (ه 7714 -) مالس نب مساقلا

 .كذلا ذابآ رديح : تاروشنم : ن

 ( نآزج هنم ردص ) ء 1856 - 18354 دنحل

 (ه1/14 -) يدفصلا : مجعلا ةيمال ح رشف

 ؛(هلؤ1 -) ةملس نبل

 - (انئارت) ةلسلس : يواحطلا

 و٠5 ةرهاقل

 + (ه185 -) درملا

 1467 ةرهاقلا  ةيرصملا بتكلا راد

 معنملا دبع دهم : قيقحت ء(ه

 1988 ةرها

 بدحألا يلعديسلانب ميهار
 ه117تورب  ةيكيل وثاكلاةعبطملا

 يركبلا ديبع وبأ : لا

 نيدباع ديجمل دبع : قيقحم ء ( ه 440 -)

 198 رصمةعبطم



 لا ةعبطم . ( ه ه8 -) يرشممزلا فاّشكلا

 زجا ةئالث ) ه 144 ةرهاقلا ء رصمب

 1904 ةرهاقلا ( ه 48١ -) يناجرجلا تايانكلا

 ناربا عبط ؛ (ه 444 )  يكجاركلا يلع نب دهم دئاوفلا زك

 هال

 دهم دمحأ : قيقحت ٠ (ه 884 -) ذقنم نب ةماسا بادآلا بابل

 1880 رصم  ةينامحرلا ةعبطم ؛ ركاش

 نورشع ؛ قالوب ةعبط : ( ه١11-) روظنمنبا



 ؛ (ه٠586 ) يناغصلا

 1434 قشمدب ينرعلا يحاعلا عمجملا تاعوبطم

 ريك زس داؤف دم ؛ (ه4١1-) ةديبعوبأ

 (نآزج) 1984-1457 ةرهاقلا  يجتاخلا: رشن

 1881/ رصمب يباحملا ينابلا ةعبطم ء ىطصم

 السلا دبع: قيقحت ؛ (ه1941-) بلعث سابعلاوبأ

 ةيناثلا ةعبطلا .رصمب فراعملاراد :رشن :نوراه

 (نآزج) اوه

 نيدلا يح : رشن ١ ( ه هام )  يناديملا

 ةداعسلا ةعبطم  ةيناثلا ةعبطلا + ديمحلا دبع

 1ةه4 ةرهاقلاب

 ( ه 94 -) يسريطلا لوبا : ن آرقلاريسفت يف

 ( تادلجم ةسخ ) نارهط ةعبطلا

 عبط ؛ ( يرجحلا عبارلا نرقلا )  لوهجم فلؤمل

 ه 16: 1 ةينيطنطسقلا  بئاوجلا ةعبطم يف

 تاروشنم ؛(م196-) ظحاجلل بوسنملا

 توريب - ينوتجلا لحاسلا ةعبطم : نافرعلا ةبتكم

 ميهاربا لضفلا ينأ : قيقحت  (ه 402 -) يب

 (نآزج ) 1451 ةرهاقلا  رصم ةضهن ةعبطم

 غابصلا دم ديسلا . طم « ينرع نب نيدلا يبحم
 28م2



 رشن ؟ ءىطاشلا تنبو

 + (ه 144 -) تيكسلانبا

 1841 توريب  ةيكيلو
 احلا يبابلا ةعبطم : (ه ٠١1 ) ىلماعلا

 م
 ٍداهولا نودللخ ءابدالا مجارت عجارم ٍجاهولا نودلخ ءابدالا ةعابطلل ةيمالسالا ةكرشلا :

 تا



 357 1865 دادغب  ىلوالا ةعبطلا : رشنلاو

 ( ءازجا ةعبرا هتم ردص )

 (م 505-) ميركلا دبع نب دم نب

 ه٠05 مقرب دادغبب فاقوالا ةيلك ف طوطخم

 + ( ه715- ) يدوعسملا

 1688 رصمب ةداعسلا ةعبطم ؛ ديمحلا دبع

 ىلوملا هاج

 ةرهاقلا « ةعبارلا ةعبطلا

 ( نآزج ) مه 11ا/و ةرهاقلا  هماقتسالا ةعبطم

 دابآر دخل : زشناء(ما908-) يرشغعزلا
 (نآزج ) 1953 دنهلا  نكدلا

 قيقحت ع (ه.078-) يميمتلا فصوي ني دم
 داشرالاو ةفاقثلا ةرازو : رشن 6 داوجلا دبع دم

 رصم ( انثارت ) يموقلا
 + (ه5157) يومحلا توقاي : اعقص قرتفملا

 1845 كزييل « دلقتتسو : قين

 : (م 783 -) يركتعلا دمحأوبأ : بدألا يأ

 - م



 ءابدالا مجعم

 ( ببرألا:داشرا )

 مجعم) يركبلامجعم

 ( مجعتسا ام

 نادلبلا مجعم

 145٠ تيوكلا ؛ نوراه مالسلا دبع

 ةرادا . طم ( 2 -) يلورقلا هللا دبع ن
 ىلوالا ةعبطلا :ه 18٠٠ نطولا

 «ةشاكع ةورث

 19٠ ةرهاقلا  ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم

 نآزج هنمردص ء(ه ٠١ -) ء

 راجنلا يلع دو ينتاجن دمحا

 ويقحتب يناثلاو ؛ 4ههةيرصملابتكلاراد ةعبطمب

 فيلأدال ةيرصملا رادلا : رشن ؛ راجنلا يلع دم

 18455 ةرهاقلا (  انثارت ) ةمجرتلاو

 وشنم ؛ ( ه 11/5 -) ةييتق نبا

 ( نآزج ) 1444 دنهلا  نكدلا

 نيدلا يبح .:رشن « ( ه 458 ) يسابعلا محرلا دبع

 لقا هلا  ةداعسلا ةعبطم ؛ ديمحلا دبع

 ثوياغرم : قيقحت (  ه1 - )يومها توقا

 ةعبس ) 1817/ ريم  يكسوملاب يدنه ةعبطم

 ( تادلجم

 ىطصم : قيقحم « ( ه 440 )يركبلا ديبعوبا

 ةعبرا ) 144ه ةرهاقلا_ىلوالا ةعبطلا + امسلا

 ( دحاو لسلست يف ءازجا

 دافنتسو : رشن « ( ه575-) يومحلا تو
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 ةعبطو . ( تادلجم ةتس ) 181١ - 1855 كويل

 راتسلا دسبع : قيقحت ؛ ( م 584 -) ينابزرملا

 ةيئرعلا بتكلا ءايحا راد : رشن ؛ جارف دمحأ

 19450 رصم

 * قيقحت «(ه1051-) يراصن'

 ركفلاراد : رشن ؛ هللا دمج يلعدمو
 1954 ىلوالا ةعبطلا

 ينابلا ةعبطم ؛ ( م 575 -) يك اكسلا بوقعبوب

 ١989 ىلوالا ةعبطلا :رصمب يباملا

 نيدلا ردب : ءانتغا. (ه ه8 -) يرشخمز

 ه 1078 رصم  مدقتلا ةعبطم «

 : 'قيقحنت ع (805-) يناهفصالا جرسفلا وب

 ةسيبرعلا بتكلا ءايحا راد : رشن : رقص دحأ

 144 ةرحاقلا

 مالسلا دبع : قيقحت ء (ه م90 -) سراف نب

 ه 1/1 155 ىلوالا ةعبط



 والا ةعبطلا ؛ ( د 084 -) ذ

 1858 قشمد - يمالسالا بتكملا

 ةيرديحلا ةعبطملا ؛ ( ه هه ) بوشارهشنب

 ( ءازجا ةثالث ) 14605 فجنلا

 « ظحاحلا لئاسر ٠ نمض (ه ؟68 -) ظحاجلا

 ةيردنكسالا يف عبط ؛ (ه 474 -) يبلاعثللب وسنملا

 نلذرأ

 فيرصتلا باتكل ( ه 747 -) يتج نبا حرش

 ىقطصم مهاربا : قيقحت « ( ه 748 -) ينزاملل

 ( ءازجأ ةثالث )

 * رقص دمحا : قيقحت + (ه ما/٠ ) يدمآلا

 1451-1436 رصمب فراعلملا









 مالعالا سرهف ١

 سابعلا تنب .ءايمأ

 هللا دبع نب ليعاممإ
 صاعلا يبا نب .ديسا

 جرفلا وبا ) يناهفصألا

 يعمصألا

 دارعألا نب
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 ةئيبع نب نابا نب ديعس

 0 عقلعف دينو
 ( سابعلا وبا ) حافسلا لحفل ني ناي ا ا لري

 انيك دل ل

 ءلكلو لغو مم الن كل حل (رعشلا يأ ) ىملس

 ءاامق للك ءلمأ ؛لق5 الكم

 ان ل

 114غ ل1 (رعشلا يف ) ىميلس

 ان (رعشلا يف ) ةدوس

 ا يطويسلا

 دئادشلا وبا

 يشيرشلا
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 انك افك اهل
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 ل

 نفل انك







 سو وسو ع مس عيا

 امك ءاول## ءركك ءاا ع

 ان ل ل

 يعجشالا







 ةمره نبا رعش يف ةدراولا نكامألا













 رشعم ناف

 ينتعمطأ ذا كناو

 دوع نم ريصأ



 سابعلا تناكو

 سابعلا ثرو دقو

 تلاش دقو ينوعد

 تهب حبنتسمو

 يلا لثم لاث امو



 كلوا

 كالوا حشاكمو

 كبر هللاب

 ىدجو تدجو اف

 تملع نهانا

 لولطلا يبحن اجوع

 باقلا الس

 يئوطغ سانلا اذا



 ةجاح نم أرطو ىب
 ريماسم تحاصو

 فرعلاب كاثدمح

 دوجلا ادغ

 ءاثاو اهتقلمت

 طبخ دعب يتترصبو

 ءايعدالا ترجم

 ةنيق ترهزا اك

 رومخلا تكرت

 تاروس ثوملاو
 ماوقأ حبصت
 الثايح تمرص

 يتبطعب تجف

 حادقلا تعقعقو

 كاخأ كاخأ



 داك دق دبك ىلع

 تناك انل عابسلا بل

 اموي عمطم اذا

 كم ىفم ام له



 ةلفاقلا تيبلا لوا

 نمد ىلع يكبت
 مومهلا ىرأو

 انيلع اليلق عيرا

 هللا افع الف

 انب تضاخخ كليلا

 ىلع تتنفت نعأ

 موقلل نيدبا

 يدنع كيدايا نإ
 تملس ملساف

 ةديصقلا مقر
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 نيبلبلاب كجاها

 ملعي هللا
 رجز بيشلا يف
 بجل رضاح يف

 يراسل حال دقو

 ةالمك دصحتسم

 رغت ثيدحلا نا

 مطاوفلا نباي

 اس رادأ



 هحفصلا ةديصقلا مقر  ةيفاقلا تبيبلا لوا

 1 رادلا ممر حبصاف

 ليل 5 ميركلا ناو

 لل تناك ناو ينا

 ليل : رهف نيرا
 انف باوبا بيه اذا

 1 5 | يفخ اذا

 3 تناكو

 ليل ةلكا ةيرو

 ذل ءاصح ةمزا نمو

 ليل بمك ىلا تبطخ

 اذه

 ارش

 ذل



 تيبلا لوا

 ع عمدلا اقيرهف افق

 ايوادأو ايداودو



 طوشلا يفو

 جيجحلا لحالو

 ذخأت مل تنااذا

 سأبلا يفو

 يغت يح

 ىوضر تنزو واو
 هفجفجت |

 سيعأ لك ىلع
 كرصع تركذا

 تيلخ ةماحأ

 ترجع ذا الهف

 ودهلا دعب ثوغمو







 تيبلا لوا
 كلايف مهتركذ

 وعدي ىذلاب الو

 طأال ينا نافرعو

 اوقبس ىلألا لعج

 هبوث ىرس

 فعنلا افع

 جمأ امنع

 نكي ملافا



 تيبلا لوا

 اهيف تعمس

 رعاشلا اهيأاي
 ءارفصب تعرا

 ةفالخلا ىلع تبلغ

 رفق للط يفأ

 لوقلا نأ رت ملأ

 ىئالسلا هر
 ايئدلا يف ره الف

 ابنغ ىصوا
 ةدوس مسرا

 ىدعس راداي

 اذالن ودغا

 لحاورلا كلفنا

 اهاف نأك

 يرثعملا لئاسلاو

 نانيمب هادي

 ىملس نا الا

 دارأ ام اذا

 رطعأ سانلا ام

 دهع ركذ





 رمأ يف سائلا ىرا

 ىلع مالأ اهمو

 نوميمل ىلا

 دق ةميمعو



 ةحفصلا ةديصقلا مقر تيبلا لوا

 0 0 ريغ ال لثأ اي
 ةنيبع تناك

 كب جاه ول

 كتعيدو ظفحا

 كنيحتسا يثا

 كناكم ردهاف

 تامتشا انأكف

 لوسرلا نبا يناهل

 كرد هلل

 هوجلا نع الأس



 تيبلا لوا

 يتوأ تاهيه

 ةركس هللا لأسأ

 ؤرما ينا

 نامزلا نظأ ام

 نزاو هملح

 قش يذلا نإ

 سفنلا بتاع

 راجلا لسو
 دالوأ ىلا ةيعاسك

 ثكالبلاب نحن انيب

 ( ةروصقملا فلألا )

 « 2 ىأل ىلا ايدلا يح

 ٠١  ىكتشملا
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 أطللا رطسلا ةحفصلا

 ( 1/١ ) ةعطقلا (ةة4)ةعطقلا 1 ١9

 (154) ةعطقلا (44١)ةمطقلا 14 5١

 ( 955 ةعطقلا (؟ءنرةعطقلا 18 دال

 (2هك كمل كمر ءعكر عطقلا 15167 11: تر؟ ز عطقلا 14

 ( ١1/4 ) ةعطقلا (161 ) ةمطقلا 1

 610١641 4) عطقلا 36(  462 74) عطقلا 3

 (1744 « 159,ل/4) ةقرملا دئاصقلا (؟19414 1ا/ه)ةقرملادئاصفلا 14

 (187 ) مقر ةعطقلا (151) مقر ةعطقلا 3٠١

 (81) مقر ةمطقلا (44) مقر ةعطقلا ذي

 (185) ةعطقلا (9؟ ) ةعطقلا 00

 (1031) ةعطقلا (154) ةعطقلا 4

 (188) ةمطقلا (165) ةمطقلا 4

 ( 1١ ) ةعطقلا (ه)) ةعطقلا 74

 ( 15 ) ةعطقلا (116)ةمطقل 30١ مك

 (148 ) ةمطقلا ( 118 ) ةمطقلا 8
  0ةعطقلا )1١6( ةمطقلا )11١(

 مكبر 5

2) 3 

 م٠ ةديصقلا 7



 نارْيق

 رطملا اذه طقسي (54)ةمطقلا

 (75 ) ةعطقلا (8 6 ) ةعطقلا

 ( 10/83 ةمطقلا ( #14 ) ةعطقلا

 5ا/ ص ١ ص

 (توري) ( بوري )

 بوقاي لاق

 ل اماو ةماقأل وأ

 ةالعك ةالمك

 رمقلا

 اوهس انه ترركت )١١6( مقر ةديصقلا

 (90) مقر تحت اهدورو قبس دقف

 ( 4 ) ةعطقلا (8:) ةعطقلا

 نوبعلا حرس يملا حرش

 وقزت اوقزت
 طلخ طلخو

 نب ةلجلجل ةلجلجلا

 ( 150/) ةعطقلا (14) ةمطقلا
 ت87-




